


2005: 25 jaar LEEFMILIEU TONGEREN in BEELD p. 2 

Leefmilieu Tongeren 
 
Leefmilieu Tongeren is een groep van mensen die elkaar vinden in een meer dan gewone 
belangstelling voor natuur, voor waardevolle landschappen, voor duurzaamheid, voor 
waardevolle cultuurhistorische monumenten. 
 
Steeds verbaasd hoe mensen natuur met voeten treden, vol storten, rust verstoren.  
De vereniging heeft respect voor waardevolle monumenten, resten van creativiteit en noeste 
arbeid van mensen en mensengroepen uit een ver en minder ver verleden. 
 
Vrij snel kwam er lijn in de vereniging. 
 

 Leefmilieu Tongeren vergadert tien maal per jaar. 
 Gidsen bieden tien wandelingen aan voor het brede publiek. 
 Per jaar wordt er minstens één actie uitgewerkt. 
 Eind juni verzorgt de vereniging in het kader van de Molendag Zuid-Limburg 

een stand op de Motmolen en volgt er in de namiddag een molenfietstocht. 
 In oktober en januari is er natuurbeheer op de oude spoorwegbedding tussen 

Hasseltse Steenweg en Rooi. 
 In een jaarlijks terugkerend ritueel wordt er eind augustus en begin september 

vliersiroop en vlierconfituur gemaakt. De potjes worden op de kermisbraderie 
aangeboden. 

 Veel energie kruipt er in het opvolgen van milieu- en bouwvergunningen. 
Doorgaans eindigt dit in het opstellen en versturen van brieven met bezwaren 
en bemerkingen. 

 Verschillende leden van de vereniging behoren tot de actieve kern van de 
milieuraad. 

 Jaarlijks gaan de liefhebbers op studiereis in de Vulkaaneifel, Argonne, Cap 
Blanc Nez, Texel… 

 
Staan intussen niet meer op de agenda:  
papierslagen, uitgeven van een eigen tijdschrift, jaarlijkse diavoorstelling. 
 
Leefmilieu Tongeren is een vereniging van geëngageerde mensen die geleerd hebben voor 
hun ideeën uit te komen.  
 
Velen volgden de natuurgidscursus.  
 
Indien de doelstellingen bereikt mogen worden met praten en schrijven, zeer graag. Indien er 
moet actie gevoerd worden, of naar de pers gestapt worden, dan zal het zo zijn. 
 
Leefmilieu Tongeren werd een vriendengroep van op elkaar ingespeelde mensen die snel en 
doeltreffend tot actie kunnen overgaan. Goede schrijvers, tekenaars, knutselaars, 
confituurmakers,… en vooral mensen die niet snel uit hun lood geslagen worden. 
 
Leefmilieu Tongeren is ongetwijfeld een uiterst waardevolle vereniging. Waar ambtenaren 
vaak moeten zwijgen, kan een vrijwilligersvereniging steeds opnieuw natuur- en 
milieuaantastingen aan de kaak stellen, zonder rekening te houden met de vele lange tenen, 
die er om een of andere reden voordeel aan hebben dat er niet te veel aandacht gaat naar 
een goede natuur- en milieukwaliteit. 
 

Paul Denis 
Voorzitter 
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1980 

 

Juni 1980 
 
Leefmilieu Tongeren vzw wordt opgericht. 
Piet Fraussen is voorzitter van 1980 tot 1986. 

 
22 juni  Eerste contactvergadering.  

Twee opvallende thema’s bij de oprichting van Leefmilieu Tongeren vzw waren de 
grote ring rond Tongeren en het kappen van Japanse kerselaars langs de Sint-
Truidersteenweg. 

Sept. De vergaderingen gingen door in de lokalen van de Demerbronnen (de oude school  
van Berg-Ketsingen). Hier viel de beslissing om 1000 stickers te drukken. 
De publicatie van de vzw statuten in het staatsblad blijkt 2929 BEF te kosten. 

 Eerste papierslag te Vreren. 

Beerts en Gillet kopen het voormalige militaire domein Galgenberg. 

LT dient klacht in tegen vervuiling van de Jeker door de suikerfabriek te Oreye. 

05 okt. Camille leidt een wandeling in de Kevie voor de leden van LT. 
11 nov.  LT organiseert, samen met het PIBO (onder impuls van Juul Sterkmans), een 

boomplantdag op Beukenberg. 300 beuken worden door natuurminnend Tongeren 
geplant. De stad stelde via schepen Marcel Jageneau palen en extra jonge beuken 
ter beschikking. 

15 nov.  Intussen was LT betrokken partij in een grote bomenverkoop. De bestelde bomen 
kwamen toe met een grote vrachtwagens. Ze werden uitgesorteerd in volle slijk op 
een stuk grond tegenover de boerderij van Arnold Brone. 

16 nov. De bomenverkoop zelf gaat door bij het toegangsgebouw van het 
openluchtzwembad op de Motten. 
Camille De Lombaerde leidt die namiddag de eerste wandeling voor een breed 
publiek in de Kevie. 

21 nov.  LT organiseert een persconferentie rond het ringdossier. 
22 nov.  Papierslag te Widooie, Rutten en Vreren. Tijdelijke papieropslag gebeurt in een 

ruimte binnen de schuur van boerderij Brone. 
25 nov.  Om de vervuiling van de Jeker in de kijker te zetten, overhandigen de LT-leden 

flessen met vervuild Jekerwater aan de gemeenteraadsleden. 
 De fraaie Japanse kerselaars worden gekapt langs de Sint-Truidersteenweg. 
Dec. LT organiseert een petitieactie tegen de ring rond Tongeren. 
15 dec.  Op 15 december volgt er een debat rond de Ringproblematiek in de feestzaal van 

het stadhuis. 
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Ledenlijst op 9 september 1980 
Bossers Jean-Pierre  
Brone Arnold  
Cuyx Brigitte  
Daenen Paul en Marlies  
De Lombaerde Camille  
Denis Paul 
de Schaetzen Serge  
Dessers Johnny  
Dewallef Jo  
Eycken Danny  

Fraussen Piet  
Kindermans Jozef  
Lysens Toon  
Missotten Danny  
Roosen Guido 
Vandeplas Edmond  
Sweelsen Riet  
Vanormelingen Nele  
Van Laecke Bob 

 
1981 
 
Feb. Eerste infoblad van LT.  
 Van dan af wordt er vier maal per jaar een tijdschrift uitgegeven. 
Maart De cursus natuurgids te Riemst telt 60 starters oa. Ferdi 

Boelen, Paul Denis, Piet Fraussen, Johan Geusens, Jos Gorissen, Ferdinand 
Mouha, Edgard Stevens, Jos Vandebroek, Bertie Vanderlee, Raymond 
Vanlessen, Mien Verdingh, Annemie Verheyden, Gerry Vos, Viviane Willems. 

14 maart  Papierslag te Rutten, Vreren, Nerem en Diets-Heur. 
15 maart Raymond Vanlessen leidt een natuurwandeling te Neerrepen 
19 maart Persconferentie rond het thema sluikstorten, met voorstelling van een 

sluikstortdossier. Hierin worden 105 stortplaatsen beschreven. 
21 maart LT sorteert een enorme stapel oude Röntgenfoto’s van het voormalige 
 Sint-Jacobusziekenuis. Ze worden ontdaan van papieren omslagen.  
 De foto’s zelf worden opgehaald voor zilverrecuperatie. 
28 maart Sluikstortactie. 50 mensen nemen deel aan deze actie. 
10-29 april Cursus kernenergie in 6 lesavonden in samenwerking van LT met de vzw 

Vorming tot Bevrijding Hasselt in jeugdhuis Kwibus. 
13 april  De burgemeester ontvangt een nota rond het sluikstortprobleem in Tongeren. 
Mei Project natuuropvoeding voor het zesde leerjaar basisonderwijs.  

Thema exploratie Beukenberg. LT stelt natuurgidsen ter beschikking en werkt 
tegelijk een werkboekje uit, speciaal voor Beukenberg. 

 Er vertrekt een klacht tegen een grote stortplek te Rooi. 

Paul, Johnny en Riet hadden een gesprek met schepen Jageneau over de 
oprichting van een milieuraad en rond het sluikstortprobleem in de stad. 

 
Juni Nieuwe NMBS-brug tussen Henisweg en Baverstraat over de spoorweg. 
 LT telt 223 leden. 
Okt. De maandelijkse vergadering gaat voortaan door in het vergaderzaaltje van 

café Joffre op de hoek van de Sacramentstraat en de Achttiende Oogstwal. 
Voortaan staat de NAL-bijlage (NAL= Natuur Actie Limburg) in het tijdschrift van 
LT. 

 Er komt een nieuwe reeks stickers. 
 LT vraagt subsidie aan bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur. 
Dec. Er zijn plannen om de Jeker te “normaliseren” tussen Lauw en Otrange.  
 De bochten worden ingekort, maar niet recht getrokken. 

De verkeerscommissie van de stad is er van overtuigd dat de ringweg rond 
Tongeren er komt. 
Vijf wandelingen van de Tongerse cursisten van de natuurgidscursus Riemst 
worden gebundeld in de wandelgids Tongeren zesmaal te voet. Ook de 
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keviewandeling van Camille De Lombaerde, die reeds eerder natuurgids werd, 
wordt er in opgenomen. 

 

  
Mathieu Rutten:  
burgemeester van 1977 tot 1982 

Marcel Jageneau 
schepen met bevoegdheid voor milieu 

 

1981 
 
Dossier Ringwegen Tongeren 
Dit dossier werd uitgewerkt door Leefmilieu 
Tongeren in samenwerking met Orchis. 
 
Het dossier wijst op de grote hinder van een 
ruime ringstructuur ten opzichte van 
waardevolle natuurgebieden in de 
Jekervallei. Er is ook een belangrijk verlies 
aan landbouwoppervlakte. 
 
Tongeren heeft onvoldoende doorgaand 
verkeer om de hoge kosten en de 
belangrijke terreinschade te verantwoorden. 

 

Maart 1981 
 
In dit dossier worden 105 sluikstortplaatsen 
in Tongeren op plan aangeduid en 
geïnventariseerd naar grootte en aard van 
het gestorte materiaal. 
 
Er wordt gevraagd om deze stortterreinen 
planmatig op te ruimen en een 
voorkomingsbeleid uit te bouwen. 
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Maart 1981 
 
Tweede nummer van het tijdschrift van 
Leefmilieu Tongeren. 

 

April 1981 
 
Leerwandeling op Beukenberg 
 
Ook dit werkboek werd uitgewerkt door 
Leefmilieu Tongeren in samenwerking met 
Orchis en is bedoeld voor de derde graad 
basisonderwijs. 
 
Het is een excursiewerkboek met 
waarnemingsopdrachten in de natuur op 
Beukenberg. 

 

April-Mei 1981 
 
Jeugdhuis Kwibus vraagt medewerking aan 
Leefmilieu Tongeren en vzw Vorming tot 
Bevrijding om een cursus van 6 lesavonden 
te organiseren rond het thema kernenergie 
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Juni 1981 
 
Zware overstroming in de Jekervallei. 
 
De laagste delen van Lauw, Koninksem 
en Sluizen stonden tot ruim een meter 
onder water. 

 
September 1981 
 
Leefmilieu Tongeren neemt voor het 
eerst deel aan de kermisbraderie. 
Toen nog zonder overdekt kraampje. 
Wel met de, net uitgebrachte, dossiers: 
Ring rond Tongeren, 105 
sluikstortplaatsen en de LT-stickers. 

 

1982 
Jan. LT komt in aanmerking voor subsidie ten bedrage van 20.000 BEF, meldt het 

ministerie van minister Marc Galle. 
 
Het Vlaamse Gewest is niet akkoord met de voorgestelde werken aan de Jeker 
tussen Lauw en Otrange. Men vreest voor een te eenvormig profiel, voor het 
afsnijden van meanders en ingrijpende werken in een natuurgebied. 
 
Er komt een actie om glazen bokalen te plaatsen bij winkeliers voor inzameling van 
kwikbatterijen. Voorloper van KGA-ophaling. 

 Paul Denis ontwerpt een affiche voor een sluikstortactie. 
 Er werden verschillende beuken gekapt rond de Evermaruskapel te Rutten. 
Maart Het Jekerdossier over rechttrekking en watervervuiling is in druk. 

Ook de wandelgids, Tongeren zes maal te voet, wordt gedrukt.  
 
Deze maand komt de Stedelijke Adviesraad voor het Milieu (SAL) voor het eerst 
samen. De leden werken aan een huishoudelijk reglement. 
 

12 maart De algemene ledenvergadering gaat door in het GRM. Raymond Vanlessen 
verzorgt een fraaie diavoorstelling. 

21 maart Boomplantactie op Beukenberg. 
April Er werden dertig bokalen voor inzameling van kwikbatterijen onder de handelaars. 

Deze actie had vooral succes bij fotohandelaars. 
Mei Paul Denis schrijft zijn eerste verslag. 
15 mei Sluikstortactie. Vertrek op de Markt. De stad stelt vuilniszakken en een 

vrachtwagen ter beschikking. Verschillende opruimroutes worden uitgestippeld.  
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Op dertig stortplaatsen worden bordjes geplaatst met als tekst “Stort op het stort”. 
Op dat ogenblik heeft Tongeren een grote stortplaats in gebruik in een oude 
zandgroeve te Berg. 

Juni Naar aanleiding van de gemeenteraadverkiezingen in 1982 stuurt LT een 
wensennota naar de verschillende politieke partijen. Er wordt aan de partijen 
gevraagd om het bekladden van bomen en openbaar domein met affiches te 
voorkomen en om ze vervolgens na de verkiezingen snel op te ruimen. 
Drie klachten worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank: een stortplaats te 
Widooie (terreinophoging), een stortplaats te Neerrepen en een tennisveld nabij 
Hasselbos. 
 

Het bestuur van de eerste stedelijke adviesraad voor leefmilieu: voorzitter Tit Van 
Orshoven, ondervoorzitter Piet Fraussen, secretaris Fernand Mouha, 
penningmeester zonder centen Mark Moermans. 

 Er zijn dit jaar opvallend veel pesticiden gebruikt langs de Tongerse wegen. 
10 juli  Beheerswerken op Beukenberg. 
17 juli Schuim op de Jeker. 
07 aug.   Beheerswerken op Beukenberg. 
07 sept.  Tijdens een persconferentie geeft LT toelichting bij vier onderwerpen.  

 Een wensenbundel bestemd voor de politieke partijen.  
 Een debatavond rond milieuthema’s.  
 De organisatie van een  cursus natuureducatie voor de derde graad 

basisonderwijs.  
 Intoming van verkiezingsreclame. 

18 sept. Kermisbraderie. 
21 sept. L.T. organiseert een debatavond voor politieke partijen in het parochiaal centrum 

Sint-Jan. Moderator is Paul Staes, op dat ogenblik journalist. 
Okt. De cursus Natuur- en Milieueducatie voor 3de graad basisonderwijs start met 15 

cursisten. 
 LT dient klacht in tegen de illegale aanleg van een tennisveld op Boeberg. 
1 nov.   LT neemt de oude spoorwegzate tussen Hasseltse Steenweg en Rooi in huur voor 

900 BEF per jaar. 
 Er loopt kraantjeswater uit de Pliniusbron. Kan hier iets aan gedaan worden? 
11 nov.  LT bezoekt de oude spoorwegberm. Er wordt nagedacht over het beheer dat deze 

berm in de toekomst zal krijgen. 
14 nov.  De Bond van Grote en Jonge Gezinnen organiseert een autoarme dag. 

LT leidt een natuurwandeling, de verkorte versie van de Sint-Lutgardiswandeling. 
28 dec.  Eerste beheersdag op de berm. 
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Juli 1982 
 
Deze jongen dacht echt, waar een rivier is 
kan je vissen. 
 
Helaas stond de Jeker destijds regelmatig 
onder het schuim.  
 
Zelfs stekelbaars overleefde het niet. 

  
April 1982 
 
LT verdeelt 30 bokalen voor inzameling van 
kwikbatterijen onder de Tongerse handelaars. 
Succes bij de fotohandelaars. 

September 1982 
 
Natuurgidscursus te Alden Biesen. 
Enkele actieve leven van LT legden hier hun 
basis in praktische natuurkennis. 
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Oktober 1982 
 
Hoeft het gezegd dat LT protesteerde tegen de 
wilde manier van reclame voor de 
gemeenteraadsverkiezingen destijds. 

 

1983 
 
Jan. De plannen voor de verbreding van de weg Tongeren-Crisnée (Rijksweg 414) 

lijken dwars door de bijgebouwen van Ruttermolen te trekken. 
Robert Christiaens wordt schepen van leefmilieu.  

11 jan.  Vrijwilligers tellen een opvallend lage bezetting van rijksweg 414 (weg Tongeren-
Crisnée) tijdens de “spitsuren” vanaf 16 uur. Is verbreding wel zinvol?  
De aanbesteding gebeurt desalniettemin in de loop van dit jaar 1983. 

20 feb.  Fietstocht voor de leden van LT langs 10 watermolens te Tongeren. 
Maart LT werkt mee aan een gespreksronde over milieuthema’s in het RITO. 
April Er wordt verder gewerkt aan de deurpanelen van de vereniging. Valère Maenhout 

schrijft in zijn zwierig handschrift de teksten. 
05 april  Persconferentie rond de geplande milieuweek. 
21 april Opbouw van tentoonstelling in het GRM. 
22 april Lezing met dia’s: Een leefbare toekomst voor Tongeren in het GRM. 
23 april Fietstocht doorheen Groot-Tongeren. 
24 april Boekenbeurs rond het thema milieu en natuur. 
26 april Lezing: Nieuw leven voor onze molens stadhuis. 
30 april Poppenkast: Het bos moet weg. 
 Laureaten van de tekenwedstrijd worden bekend gemaakt. 
 
 Oprichting van Leefmilieu Borgloon. 
 
Mei Ruttermolen wordt voorlopig beschermd. 

De tennisterreinen op Boeberg zijn vrijwel afgewerkt. De klachten van LT bleven 
zonder gevolg. 

Verschillende Zuid-Limburgse milieuverenigingen overwegen een 
gemeenschappelijke actie rond de problematiek ruilverkavelingen. 

De stedelijke adviesraad voor leefmilieu werkt niet naar behoren. Het 
gemeentebestuur vraagt op geen enkel moment advies. Een kwaal die tot 2005 
hardnekkig stand wist te houden.  
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De groene ruimte achter het hospitaal zal omgevormd woden tot parkeerplaats. 
LT dringt tevergeefs aan op een verharding met kasseien, roosterblokken en 
aangepaste beplanting. 
 

26 mei   Raymond Vanlessen presenteert zijn diareeks Pastorale in het parochiaal 
centrum van Sint-Jan. Veel volk. 

Juni Stichting Leefmilieu schenkt 12.000 BEF voor het beheersproject te Rooi. 
Juli Juul Sterkmans werkt mee aan een beplantingsplan voor de Sint-

Truidersteenweg (na de verdwijning van de Japanse kerselaars). 
 

De SAL werkt intussen vol ijver met werkgroepen zoals natuurbeheer, klassering 
van landschappen… 
Midden juli lag er bij de Motmolen een dikke schuimlaag op de Jeker.  
De suikerraffinaderij te Oreye laat weten hiervoor niet verantwoordelijk te zijn, 
aangezien in deze periode de activiteiten beperkt blijven tot verpakking en 
verzending. Er werd trouwens een proefinstallatie gebouwd voor anaërobe 
waterzuivering. Dit project moet twee jaar op proef draaien. Het vrijgekomen 
methaangas zal als energiebron gebruikt worden in het bedrijf. 
 

28 aug.  Eerste Molendag Zuid-Limburg met animatie rond de Blaarmolen en Motmolen. 
Leden van LT, de Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg en ook nog Willy 
Miermans, toen nog voorzitter van de vzw Streekontwikkeling Zuid-Limburg, 
werken zich te pletter om de Blaarmolen van een dikke stoflaag te ontdoen. Niets 
voor mensen met een allergie voor molenstof.  

 
05 sept.  Minister Lenssens bezorgt LT een facultatieve toelage van 20.000 BEF. 
 

Vogelsterfte op akker te Mal ten gevolge van overmatig gebruik van pesticiden, 
meer bepaald Parathion, een insecticide tegen bladluis en prei-of uienmot. 
 

 De opvulling van een beemdgebied te Widooie gaat naarstig verder. 
 
04 okt.  In het kader van ruilverkaveling Piringen en Mulken denkt men er aan om de 

dreef langs de muren van kasteel Betho te verharden. Belachelijk! LT dringt aan 
om de bestaande onverharde toestand te bewaren. Een verharding met beton of 
bitumen is compleet uit den boze.  

De Romeinse omwalling is sinds kort Europees monument. In 1985 volgt een 
grondige restauratie. 

 De Hoogmolen wordt samen met de omgeving voorlopig beschermd. 

19 okt.  LT sorteert een nieuwe stapel röntgenfoto’s uit de kelders van het oude hospitaal 
in de Schiervelstraat. 

 
08 nov. Start van een gloed nieuw gemeentelijk DAC-project inzake leefmilieu. Viviane 

Vossen mag natuur- en milieuthema’s uitwerken. (In het kader van de hoge 
werkloosheid bij jongeren trok Vlaanderen geld uit voor allerlei projecten, 
zogenaamde DAC-projecten. Derde Arbeids Circuit.) 
 

 De Ruttermolen wordt aangekocht door het Ministerie van Openbare Werken. 
 

 Jaycees plaatsen Fit-o-meter op Beukenberg. 
LT dringt aan om de kasteeldreef te Betho uit de ruilverkaveling te lichten.  
Dit lukt. 
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De gemeente wil intussen een bosgebied langs de Gasthuisbosdreef inrichten als 
KMO-zone. Voortaan, “GasthuisZONDERbosdreef”. 
 

29 nov.  Het tijdschrift van LT zal voortaan “De Klepper” heten. Er zal geprobeerd worden 
het tijdschrift in enkele krantenwinkels te koop aan te bieden. 

  
Jean Ferir:  
burgemeester van 1983 tot 1987 
 

Robert Christiaens 
schepen bevoegd voor milieu 

 

Augustus 1983 
 
Eerste molendag Zuid-Limburg. Meteen 
doet Tongeren mee. Leefmilieu kuist de 
Blaarmolen en geeft uitleg. 
 

 

September 1983 
 
Voor de tweede maal neemt LT deel aan de 
braderie. Thema’s: sluikstorten, ring. 
 



2005: 25 jaar LEEFMILIEU TONGEREN in BEELD p. 13 

 

Oktober 1983 
 
In het kader van ruilverkaveling Piringen-
Mulken wil men de dreef langs de muren 
van kasteel Betho verharden. LT dringt met 
overtuiging aan om de huidige onverharde 
toestand te bewaren. Verharding met beton 
of asfalt is uitgesloten. 

  
Oktober 1983 
LT nam in november 1982 de oude spoorberm 
tussen Hasseltse Steenweg en Rooi in huur 
voor 900 BEF.  

Oktober 1983 
Noest beheer was nodig om de spoorberm, 
die sinds 1968 opgeheven was, terug open 
te krijgen. 

 

Oktober 1983 
 
Het nieuwe Sint-Jacobus Ziekenhuis (later 
Vesalius Ziekenhuis) te Berg is in gebruik.  
 
Het oude hospitaal in de Schiervelstraat 
moet ontruimd worden. Er wordt aan LT 
gevraagd om de stapels röntgenfoto’s op te 
ruimen. Gedurende verschillende 
weekends worden de foto’s ontdaan van 
omslagen en vervolgens verkocht aan een 
gespecialiseerde firma. 
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1983  
 
In een Jekerdossier worden de thema’s 
vervuiling en sanering belicht. 
 

 

1984 
08 feb. Een brief vanwege minister Akkermans bevestigt de illegaliteit van twee 

tennisvelden nabij Hasselbos in landschappelijk waardevol gebied. Een 
eventuele rechtsvordering kan een dwangsom eisen evenals afbraak en 
heraanpassing van het terrein. 

Er wordt een nieuwe sociale woonwijk gepland tussen de Dijk, Kastanjewal en 
Luikersteenweg. De kweekvijver op de Motten zou opgeofferd worden. LT verzet 
zich met klem tegen dit voorstel. Deze plannen gingen uiteindelijk niet door. 
Diezelfde terreinen zouden tien jaar later gebruikt worden voor de bouw van het 
cultureel centrum, de Velinx. De zogenaamde kweekvijver werd behouden en in 
1994 in een nieuw kleedje gestoken. 

18 feb.  Knotwilgenactie. Verschillende knotwilgen nabij Beaurepart langs 
Luikersteenweg krijgen een knotbeurt. 

14 maart Tit Van Orshoven neemt ontslag als voorzitter van de SAL. Ze wordt opgevolgd 
door Piet Fraussen. 

11 april Ruttermolen is geklasseerd. 
 De klassering van de Kevie wordt ingezet. 

Het Atheneum in de Maastrichterstraat wordt afgebroken. Ook huis Willems op 
de Vlasmarkt en het Forum op de Markt moeten er aan geloven. 
 
Robert Christiaens poneerde toen de befaamde uitspraak. “Och, je kunt niet alles 
uit het verleden behouden. Je moet moderne architectuur ook een kans geven.” 
Het werd helemaal geen fraaie architectuur, noem het liever lucratieve 
architectuur. 
 

24 april De gemeentelijke administratie verhuist van de Hondsstraat naar het oude 
Hospitaal in de Schiervelstraat. Er zijn plannen om het gebouw in de Hondsstraat 
af te breken en er onder andere een ondergrondse parkeerplaats te maken. 

09 mei Intussen zijn er ook plannen om het oude administratieve gebouw (oud 
refugiehuis van Alden Biesen) van het atheneum in de Moerenstraat af te 
breken. 
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Gelukkig kwam hiervan nooit iets in huis. 
20 mei LT organiseert samen met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de Tongerse 

sportraad en de Zuid-Limburgse fietsherstelplaats te Rutten een “grote” 
fietszoektocht. In de molen van Camille leggen de deelnemers praktische 
proeven af. De eindevaluatie en prijsuitrijking gaat door in het parochiaal centrum 
Sint-Jan. 78 fietsers schreven zich in. 

02 sept.  Tweede molendag. Opnieuw de de Blaarmolen mee. Hoest, hijg… 
12 sept. Ledenaantal 125. 
15 sept. De kermisbraderie is letterlijk in het water gevallen. 
10 okt.  Camille wordt penningmeester van Leefmilieu Tongeren in opvolging van Danny 

Missotten. Hij is dat in 2005 nog steeds! 
08 dec. Zware stormschade wordt opgeruimd op de Berm. 

 

 

April 1984 
 
Ruttermolen is beschermd als monument. 
 
Tegelijk wordt ook de klassering van de 
Kevie ingezet. 
 

 

Mei 1984 
 
Leefmilieu Tongeren organiseert samen 
met de Bond voor Grote en Jonge 
Gezinnen en andere een fietszoektocht. 
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1985  
 Tongeren viert dit jaar zijn 2000 jarig bestaan: bimillennium.  
April Boomplantactie met verdeling in de PIBO (40 bestellingen en ca. 800 

bomen).  
Mei De boerderij Mooiertrinus op Luikersteenweg moet ontruimd worden om plaatst te 

maken voor een GB. 
25-26 mei   LT verzorgt een stand op de jeugdinformatiebeurs voor Natuur 2000. 
Juni In het afvalstoffenplan van OVAM staat dat er in Tongeren een containerpark moet 

komen.  
 De stalletjes aan de straatkant van de Ruttermolen worden afgebroken voor de 

verbreding van de weg naar Crisnée. 
25 juni Start van het openbaar onderzoek naar de afbraak van het huis Deploige langs de  

Eeuwfeestwal. Iedereen geeft negatief advies. Uiteindelijk tekent minister Waltniel. In 
1987 wordt het fraaie huis Deploige afgebroken. LT beseft later dat hier veel 
zwaarder actie gevoerd had moeten worden. LT verstuurde wel bezwaarschriften. 
Maar dit was in dit geval totaal onvoldoende. Met dank aan Beerts en de toenmalige 
PVV. 

15-22 sept. 
De natuurbeschermingsweek krijgt in Zuid-Limburg het thema “Ruilverkaveling”. 
Het Spaans Huis in de Muntstraat  en het Huis Boulet op de Markt worden 
gerestaureerd.  

14 sept. Braderie. Er wordt info gegeven over LT, de natuurbeschermingsweek en 
hoogstamboomgaarden. 

Sept. Het park van de Oostelijke Jeker (Kevie) wordt geklasseerd.  
Okt. De werken aan het waterzuiveringsstation zijn gestart. 
Nov.   LT informeert bij GB of het waar is dat de lindes zouden verdwijnen en krijgt 

antwoord dat ze blijven staan. 
Dec.  De natuurgidscursus van Alden Biesen levert vers bloed bij Leefmilieu Tongeren: 

Huberte Jacobs, Jan Konings, Guido Goedemé, Mariëlla Geuten, Jean Bruyninckx 
en Anne Bourgeois. 

 

  
Februari 1985 Camille leidt een wandeling in de Kevie. 
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1985 
 
Met veel feestgedruis wordt 2000 jaar 
Tongeren gevierd. 
 
In 1985 worden de Romeinse wallen uit de 
tweede eeuw na Christus gerestaureerd. 

 

 
25 Juni 1985 
Het doodvonnis voor huis Deploige langs 
de Eeuwfeestwal. 
 
LT stuurde een bezwaarschrift. 
Dit bleek nauwelijks gewicht in de schaal te 
werpen. De vergunning werd verleend aan 
de firma Beerts en het prachtige gebouw 
ging tegen de vlakte. 
 
Dit verlies raakte LT diep. Het was de 
aanleiding om zich later met grote 
verbetenheid in te zetten voor het op gang 
trekken van restauraties van de in verval 
zijnde Tongerse historische monumenten. 

 

 
Augustus 1985 
 
Laatste foto van het huis Deploige. 
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 .  
December 1985 
 

Bermbeheer.  
Tijd voor een drankje en een babbeltje 

 

1986  

    
02 feb. Piet Fraussen neemt deel aan de BRT-kwis Leven en laten leven. Hij eindigt nipt 

tweede, omdat hij de kleine kaardebol niet herkende. Hij verdient niettemin 
10.000 BEF voor LT.  
Piet hertypt het Beukenbergwerkboek. 120 exemplaren worden verkocht, 
voornamelijk aan leerkrachten, die ook massaal de leerwandelingen gevolgd 
hebben. 

April Piet Fraussen neemt ontslag als voorzitter van Leefmilieu Tongeren. 
 De eerste wandelkalender wordt uitgegeven met aankondiging van de 

maandelijkse wandelingen van LT. 
 Jotty Fouwé wordt voorzitter van de stedelijke adviesraad voor leefmilieu en dit 

tot en met 1989. 
Mei Michel Calsius wordt door LT gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de 

natuur. 
26 mei Tijdens de algemene vergadering van Leefmilieu Tongeren wordt Paul Denis de 

nieuwe voorzitter. Jan Konings krijgt een aanstelling tot verslaggever. Het begin 
van een lang volgehouden carrière.  

08-14 sept. Natuurweek in Concordia, ingericht door de Wielewaal. 
20 sept. Braderie met een maquette van de Jeker (met bijbehorende vervuiling) en voor 

de eerste keer confituur. 
Okt. De Bücher-maaibalk van Orchis wordt geleend. Het maaien van de berm gaat 

hierdoor uiteraard veel vlotter!  
 Het Lisec is bezig met een inventarisatie van de holle wegen.  

Anne Bourgeois en Huberte Jacobs nemen Tongeren voor hun rekening. 
28 okt. Eddy Thijs speelt voor LT “Leven en laten leven”. 
 Hij wint en brengt zo 15.000 BEF in de kassa. Waarvoor onze eeuwige dank. 
Dec.   Volgens een studie van het Lisec is de Jeker “verontreinigd tot zwaar 

verontreinigd”. Onze actie is dus zeker nodig. 
20 dec.  Dia-avond in de Putstraat bij Marielle Geuten en Jean Bruyninckx. 
 Als voorbereiding op de latere grote diavoorstellingen voor het brede publiek 

was dit een leerrijke ervaring. 
Dec.   Langs de Fonteindreef worden grote hoeveelheden puin in het beemdgebied 

gestort. LT protesteert. 
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1986 
 
Milieubeurs in het AC. 
In april 1984 verhuisde de gemeentelijke 
administratie naar het oude Sint-Jacobus 
Ziekenhuis in de Schiervelstraat. Jarenlang zou 
dit zaaltje in het AC de favoriete vergader- en 
tentoonstellingsruimte zijn voor menig Tongerse 
vereniging. 
 
Op de foto Mariella Geuten, Jan Konings en 
Viviane Vossen, die sinds november 1983 een 
DAC-project inzake leefmilieu invulde. 
 

 

Mei 1986 
 
Paul Denis wordt voorzitter in opvolging van 
Piet Fraussen, die in april 1986 ontslag nam.  
 
Jan Konings wordt in opvolging van Paul Denis 
verslaggever en later secretaris. 

 

September 1986 
 
Braderie in de Maastrichterstraat. 
Thema: Jekervervuiling. 
 
Dat jaar werden de gloednieuwe deurpanelen in 
gebruik genomen met foto’s van ondermeer 
Juul Sterkmans en Benny Odeur. 
 

 

1987       
 
15 jan. Angèle Nijs Ancart is de nieuwe verantwoordelijke van de milieudienst in 

Tongeren in opvolging van Viviane Vossen, die een winkel start in de 
Kruisstraat. 

Feb.   Het huis Deploige op de ring wordt afgebroken voor een appartementsgebouw, 
het bijzonder waardevol pand gaat tegen de vlakte. Schande. 

11 april Grote actie tegen sluikstorten in de Jeker. LT klopt borden op vervuilde oevers  
langs de Jeker.  Een persconferentie in Lauw moet de actie ook in de kranten in 
de verf zetten. ‘s Namiddags trekt een protesttocht doorheen de 
Maastrichterstraat tot op de Markt. Parallel loopt er een raamaffiche-actie, 
gekoppeld aan een prijzenpot.  
Ruilverkaveling Ketsingen-Berg-Elderen komt eraan. Molsterbos en Galgenberg 
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zijn bedreigd. 
 
Oplopende discussie rond het bacterievuur, alias perenvuur. Zorgt de meidoorn 
voor verspreiding?  Moet er al dan niet gesnoeid worden of gerooid, wat met de 
andere leden van de familie(cotoneaster en vuurdoorn…)? Betekent dit het 
einde van al onze fraaie meidoornhagen in het open veld? 

Aug.  Voor de ruilverkaveling Kolmont liggen de blokgrenzen vast. 
30 aug. De Milieukaravaan trekt door Genk en Bilzen. Dit groots opgezet spektakel met 

medewerking van BRT-televisie besteedt ondermeer aandacht aan de 
problemen rond ruilverkaveling met verlies aan kleine landschapselementen, 
gevaar voor erosie. Er wordt een bezoek gebracht aan Alden Biesen en 
Intercompost te Bilzen. Verschillende gidsen van LT verlenen hun 
medewerking. 

19 sept. Braderie met een actie rond stooktonnen en sluikstort. 
30 sept. In de krant vertelt de kabinetschef van Minister Olivier dat er binnenkort  gestart 

zal worden met de aanleg van “de zuidelijke indringingsweg, van 
Maastrichtersteenweg naar Wijkstraat, dwars door de volkstuintjes. Het bleek 
achteraf een iets te voorbarig bericht. 

23 nov. Het beheersplan voor de Kevie wordt voorgesteld door de Wielewaal.  
De officiële opening gaat door in de lente van 1988. 

 

 

Januari 1987 
 
De werken aan het waterzuiveringsstation te 
Mal zijn flink opgeschoten. 
 

  
Maart 1987 
 
De Jeker is afschuwelijk vervuild. 
Te Mal vind je biggen met geopende motorkap. 

 
 
Konijnenvel, flessen, schoenen… het moet 
allemaal in de Jeker. 
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April 1987 
 
LT organiseert een actie tegen sluikstorten in 
de Jeker. In de voormiddag worden bordjes 
ingeklopt bij sterk bevuilde plekken. 

 
 
‘s Namiddags wordt langs de winkelstraten 
betoogd voor een propere Jeker. 

 

April 1987 
 
Met pijn in het hart nemen we afscheid van 
Huis Deploige. 

 

19 mei 1987 
 
Roger Jorissen volgt Jean Ferir op als 
burgemeester. 
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Juli 1987 
 
Ruilverkaveling Widooie. 
Een volledige bermkant wordt weggeschraapt 
om plaats te maken voor een klassieke 
ruilverkavelingsweg van 3 m breed en 18 cm 
dik beton. 
De waardevolle natuurontwikkeling wordt in 
enkele dagen vernietigd.  
Tertiair zand komt bloot te liggen en spoelt de 
volgende jaren massaal weg tijdens zware 
regenbuien. 

  
30 augustus 1987 
De milieukaravaan trekt doorheen Bilzen.  

Johan Sauwens geeft uitleg aan ondermeer 
Willy Claes, Gil Claes, Jos Vandebroek, 
Huberte Jacobs… 

  
De milieukaravaan is te gast bij Intercompost. 
Uitleg wordt gegeven over het 
composteringsproces, de geurhinder en de 
proefnemingen ter bestrijding. 

Lambert Schoenmakers brengt het verhaal van 
de gevolgen van ruilverkavelingen op kleine 
landschapselementen, erosie, verlies aan 
veldwegen... 
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September 1987: braderie 
 

De braderie staat dit jaar in het teken van 
sluikstorten. 

 
 

 

 
Oktober 1987 
 
De maaibalk van Orchis zou het harde 
beheerslabeur moeten verlichten. 
Je moet het spul wel eerst aan de praat krijgen.
 

 
 
Dan maar op de oude ambachtelijke manier. 

 

Oktober 1987 
 
Tijdens de beheerswerken vinden we voor het 
eerst een aardster. Het is een zeldzame soort 
stuifzwam. 
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December 1987 
 
Ruttendaal. De prachtige holle weg van Tongeren naar Millen, wordt schandelijk vol gestort met puin 
en huisvuil. Een waardevol stuk Romeinse heirbaan gaat op schandelijke wijze definitief verloren. 
 
De stad treedt niet op. 
 
Hier komt het industrieterrein Tongeren-Oost. Anno 2005 ligt hier de achtertuin van SKF. 
 

 

December 1987 
 
Uitrapen van het winternummer van de Klepper, 
het tijdschrift van LT. 
 
Wie zorgt volgende keer voor artikels? 
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1988  
      
14 feb. Leven en laten leven. Paul Denis is kandidaat en wint het programma. 
Maart De gebouwen van de stad in de Hondsstraat gaan afgebroken worden. 

Later op het jaar leggen archeologen op dit terrein een Romeinse mozaïekvloer 
bloot van 19 m op 3 m. 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht zal LT een milieubalans opmaken van 6 
jaar Tongers bestuur. 

18 maart Boomplantactie aan het nieuwe hospitaal met de lagere scholen en LT. 
20 april Tongeren heeft een immens sluikstortprobleem. Zowat 175 sluikstortplaatsen 

worden geïnventariseerd op het grondgebied van Groot-Tongeren. 
Tijdens een sluikstortactie kloppen de leden borden op vele sluikstorten. 
Raamaffiches, een persconferentie en een protestbetoging door het centrum van 
Tongeren onderstrepen de sluikstortactie.  
LT organiseert een opstel- en tekenwedstrijd in de Tongerse scholen. 

27 mei Raymond Vanlessen toont zijn diareeks Pastorale als afsluiter van de 
prijsuitreiking van de opstel- en tekenwedstrijd rond het thema milieuvervuiling. 

Juni Schepen Piet Bijnens vindt dat er een ring rond Tongeren moet komen. 
Intussen zijn de werken aan het industrieterrein Tongeren-Oost begonnen. 

23 sept. Start van een natuurweek in de “Nationale Bank” met uiteraard een stand van 
LT. 

18 dec. Kerstmarkt in de Kruisstraat met de befaamde vetbollen en nestkasten. 
 De koffie op de wandelingen blijkt een succes te zijn. 

Dec.  Schepen Christiaens stelt voor om een jaarlijkse milieuprijs van de stad 
Tongeren uit te reiken. 

 
 

 
Maart 1988 Tongeren heeft een containerpark. 

Dit lag destijds achter het vormingscentrum 
voor zelfstandigen.  
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Maart 1988 
 
Boomplantactie aan het nieuwe ziekenhuis te 
Berg in samenwerking met Leefmilieu Tongeren 
en het Tongerse Basisonderwijs. 
 
De foto toont het bosje in oktober 2005 

 

Maart 1988 
 
Met bemestingsnormen werd het destijds 
allemaal zo nauw niet genomen. 
Deze landbouwer gaf te Nerem gedurende tien 
minuten een demonstratie ter plaatse.  

 

Maart 1988 
 
De gewoonte om afval te verbranden in 
stooktonnen werd vaak door LT gehekeld. 
Hier een exemplaar in Mal. 

 

Mei 1988 
 
Een grondige inventaris leverde voor Groot-
Tongeren 175 sluikstortplaatsen op. 
 
We besloten een honderdtal borden te maken 
en deze bij de verschillende stortplaatsen in te 
kloppen. 
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Mei 1988 
 
Anti-sluikstortbetoging in het centrum van de 
stad. 

 

1988 
 
Voorstelling van het dossier ruilverkaveling-
Rijkhoven. 
 
De milieuverenigingen van Eigenbilzen, Kleine 
Spouwen, Rosmeer en Tongeren hekelen het 
verloop van ruilverkavelingen oude stijl. 
 
Kleine landschapselementen verdwijnen, 
waardevolle bermen van holle wegen worden 
afgeschraapt. Wandelpaden worden 
opgeheven. Erosieproblemen dreigen. 
 

 

December 1988 
 
Kerstmarkt in de Kruisstraat. 
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1989       
Jan. Jef Roosen wordt schepen van leefmilieu en dit tot 1994. 
15 jan. De winterwandeling in Henis van Guido Goedemé telt 117 deelnemers. 
Feb.  Paul werkt aan een diareeks over afval voor scholen. 
 

In Tongeren is een commissie aan het werk voor de inventarisatie van 
waardevolle monumenten. Ondertussen worden de gebouwen in de Hondsstraat 
afgebroken (oa een gedeelte uit de 17de eeuw …) en zijn er plannen om de wal 
aan de Ursulakapel te verlagen (Tongeren aan lager wal volgens onze 
verslaggever). 
 
Anne Bourgeois wordt voorzitter van de milieuraad van 1989 tot 1994. 

April Het memorandum voor het gemeentebestuur over het 
Tongerse “milieubeleid” wordt aan Jef Roosen overhandigd en later aan de 
voltallige gemeenteraad. 

21 april Bij nacht en ontij redt een speciale interventiemacht van LT stooktonnen van een 
nakende verbrandingsdood. 

22 april Afvalactie met infostand in de stad. Info over klein gevaarlijk afval (dat in een 
pilootproject regelmatig opgehaald wordt aan de Motten), verder ook een 
demonstratie van de nadelen van stooktonnen. In de namiddag betoging tegen 
sluikstorten. 

April Het LIM vraagt onze medewerking om het ruilverkavelingsgebied Kolmont-
Riksingen te inventariseren zodat zij met deze info naar het comité kunnen 
stappen. 

April Aan de Motmolen wordt een bypass gemaakt. 
27 mei Studiedag over erosie in Bommershoven. (Toen al) 
 

De Holleweg “Ruttendaal” komt midden in het industrieterrein Oost te liggen.  
Dat verklaart wellicht waarom hij ongestraft en op grote schaal volgestort wordt. 

Sept.  Het plan om een cultureel centrum te bouwen aan de Velinxtoren wordt 
voorgelegd aan de cultuurraad.  De goedkeuring is intussen reeds gebeurd. 

13 okt. Diareeks “Van kevers en sprinkhanen” over een reis door “Joegoslavië” (toen 
bestond dat nog) en Griekenland door Anne Bourgeois en Paul Denis. 

Okt. LT koopt een bosmaaier. 
Nov.   Brief aan de gemeente over het behoud van de tuin achter de Minderbroeders in 

het Begijnhof (de tuin wordt mogelijk een parking), de opvullingswerken in 
Offelken, enz. 

08 dec. Diareeks over de Basiliek, het Retabel en Bokrijk, gepresenteerd door Juul 
Sterkmans. 

09 dec. Tweede editie vetbollen maken. 
17 dec. Kerstmarkt in de Kruisstraat met vetbollen, kerstmannetjes en kerststukjes. 
 
 



2005: 25 jaar LEEFMILIEU TONGEREN in BEELD p. 29 

  
Ghislain de Schaetzen:  
burgemeester van 1989 tot 1994 
 

Jef Roosen 
schepen bevoegd voor milieu 

 

April 1989 
 
LT overhandigt aan schepen Jef Roosen en 
vervolgens aan de hele gemeenteraad een 
memorandum over het Tongerse milieubeleid. 

  
April 1989 
Afvalactie met stooktonnen in de tent van de stad 
op het Hospitaalplein. 

 
Schepen Jef Roosen op bezoek aan  
de stooktonnenstand. 
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Mei 1989 
 
Het waterzuiveringsstation te Mal nadert zijn 
voltooiing. 

 

 
 
 
Papierslag 
in Rutten, 
Nerem, 
Vreren, 
Diets-
Heur 

  
Oktober 1989 
 
Anne Bourgeois en Paul Denis geven een diareeks 
over hun reis doorheen Joegoslavië (toen nog één 
geheel) en Griekenland.  

December 1989 
 
Diareeks over basiliek, retabel en Bokrijk door 
Juul Sterkmans. 
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December 1989 
 
Een vies werkje:  
vetbollen maken voor de kerstmarkt. 

 

December 1989 
 
Sleedoornjenever wordt op kwaliteit getest. 

 

1990 10 j. LT 
 
08 jan. De maandelijkse vergaderingen gaan voortaan door in de Majestic 
13 jan.  Papierslag. De prijs per kilo is flink gedaald. 
10 feb  We knotten wilgen op de berm. 

Uitbreidingswerken op het industrieterrein Overhaem.  Als gevolg hiervan wordt 
het natte terrein, met rugstreeppadden, geasfalteerd. Exit rugstreeppadden. 
Er ligt een aanvraag op tafel voor een kippenstal van ruim 29.000 kippen op 
Boeberg. De vergunning zal later afgewezen worden. 

 LT koopt een bosmaaier. 
LT  bereidt een scholenactie voor ter gelegenheid van 10 jaar Leefmilieu 
Tongeren. 

5 maart Stad Tongeren wil een milieuambtenaar aanstellen. 
9 maart Diavoorstelling “Het Westen van de VSA” door Huberte Jacobs, Anne Bourgeois, 

Jan. Konings en Paul Denis. Er komt veel publiek. 
14 april Papierslag. 
28 april  Langs 17 meter nadarafsluiting wordt een afvalverhaal verteld met 

hardboardpanelen. Afval, wat doen we ermee?  
30 mei Opening Jean-Mottartpad te Nerem 
01 juni LT bestaat 10 jaar. Prijsuitreiking teken- en opstelwedstrijd in de Feestzaal van het 

Stadhuis. Goede opkomst. 
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04 aug. Ruilverkaveling Op een werkvergadering in Nederlands Limburg worden 
alternatieve verhardingsmethoden voorgesteld: gestabiliseerd grind, afvalgrind. 
Ruilverkaveling Nederland wil evenveel en liefst meer ruimte voor natuur na het 
doorvoeren van de ruilverkaveling. 

18 aug.  LT maakt confituur en kruidenazijn. 
15 sept. Braderie. Thema winkelkar met glasverpakking versus plastic…  

Ferdi leent een winkelkar bij de Aldi. 
  
05 okt.  Actie 11 november organiseert een avond rond het thema tropisch regenwoud.  

LT stelt een diareeks samen met dia’s van WWF… 
29 okt.  LT maait de berm. 
08 nov.  Begin van 7-delige milieucursus bij KWb  

17 nov Vorige papierslag 12 ton x 0,3 BEF/ kg.  
07 dec.  Het slachthuis wordt verbouwd tot jeugdherberg.  

Dia-avond van Ebro tot Taag. 
23 dec.  Kerstmarkt met pepe-vogels. 

 

 

 

 

Februari 1990 
 
Wilgen knotten op de oude spoorberm tussen 
Hasseltse Steenweg en Rooi. 
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Februari 1990 
 
Uitbreidingswerken op het industrieterrein 
Overhaem. Het asfalteren van natte 
terreindelen betekent het einde van een 
waardevolle kolonie rugstreeppadden. 

 

Maart 1990 
 
Diavoorstelling: Het Westen van de Verenigde 
Staten. Gepresenteerd door Huberte Jacobs, 
Anne Bourgeois, Jan Konings en Paul Denis 

 

Mei 1990 
 
In de buurt van het bedrijf Fryns wordt alsmaar 
verder gestort in landbouw-  en natuurgebied 
gestort, volledig illegaal. 
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April 1990 
 
Eind april 1990 werd op het Hospitaalplein 
langs 17 meter nadarafsluiting een afvalverhaal 
verteld. Hoe moet het niet? Hoe ga je best wel 
om met afval. 
 
Ook dit jaar een stooktonnen-actie op het 
Hospitaalplein. 

 

 

 

Mei 1990 
 
Opening van het Jean-Mottart wandelpad in 
Nerem. 
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Juni 1990 
 
Prijsuitreiking van de teken- en opstelwedstrijd 
in de feestzaal van het stadhuis. 
 
Hiernaast een winnende tekening. 

 

Juni 1990 
 
Afval in de Jeker te Scherpenberg. 

 

December 1990 
 
Diavoorstelling van Ebro tot Taag van Huberte 
Jacobs en Jan Konings. 
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1991 
 

06 jan.  Leefmilieu Tongeren ontvangt van de CVP-Tongeren de enige echte wisseltrofee 
Georges Dirix. 

Volgens Testaankoop is het Tongerse drinkwater met 33 mg nitraat nog goed naar 
Belgische normen (50 mg max.), maar scoort niettemin hoog in de lijst voor wat 
betreft nitraat en sproeistoffen. 

26 jan.  Knotten en opruimen op de oude spoorwegberm. 
16 feb.  De prijs van papier is 0 Bef/kg. De papierslag wordt uitgesteld. 
08 maart   Diareeks Zuid-Afrika 
21 maart   Voorlichting van schooldirecties ter bevordering van recyclagepapier op school. 

Gaat door in het AC. Magere opkomst. 
30 maart   Paashaasactie huis aan huis in Nerem, Mal. Paashazen delen vuilniszakken en 

eieren uit als remedie tegen sluikstorten. 
02 april  Stort Frijns Hasseltse Steenweg breidt alsmaar verder uit. 

Hasseltse Steenweg kreeg een bochtverbreding op Zavelberg, met een 
verbeterde aansluiting naar de Nieuwe Steenweg. 

 Twee aanvragen voor meststallen te Vreren.  
08 mei  Chassepierre wateronderzoek van Semois, Torgny met orchideeën. 
03 sept. De Braderie behandelt het thema sluikstoken met stooktonnen… Hoe vermoord je 

snel je buur, gooi nog wat plastic op het vuur. 
05 okt.  Bermbeheer 
08 okt.  Er worden wafels gepland voor de maandelijkse natuurwandelingen.  

De verkoop is een meevaller. Meteen wordt een traditie ingezet. 

 We rapen de ALLERLAATSTE KLEPPER uit. 
 
13 dec.  Diavoorstelling over Ierland door Huberte Jacobs en Jan Konings. 
22 dec.  De kerstmarkt verloopt nat en koud. 
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Maart 1991 
 
Diavoorstelling Zuid-Afrika door Anne 
Bourgeois en Paul Denis. 

 

September 1991 
 
Braderie, voor het eerst met het ingenieuze 
kraampje van Willy Lambrix. 
 
Voor het eerst staan we tijdens de braderie op 
het hospitaalplein. Dit zal gedurende de 
komende 14 jaar zo blijven. 

 

December 1991 
Opening milieubeurs in de voormalige 
Nationale Bank in de Stationslaan. 
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Milieubeurs in de voormalige Nationale Bank 

 

1992 
 
11 jan.  Papierslag in Rutten en Vreren. De gemeente subsidieert.  
  
 De Klepper wordt vervangen door een bijdrage het tijdschrift van de 

overkoepelende vereniging Landschapspark Herk en Mombeek. 
  

 Weer schuim op de Jeker. 
31 jan.  Diavoorstelling voor de LT-leden in de Majestic. 
01 feb.  Start van de Limburgse natuurgidscursus te Tongeren in het AC. 
 Er zijn 46 inschrijvingen. 
04 feb.  De berm heeft last van wildcrossers. Er worden verkeersborden gevraagd aan de 

stad. 
30 maart   Diavoorstelling Indonesië deel 1 (met Java, Sulawesi, Bali, Singapore) door Anne 

Bourgeois en Paul Denis.  
14 apr.  Milieuvergunningsaanvragen worden voortaan op grote gele affiches 

opgehangen in het AC in de Schiervelstraat. 
01 mei  Herkfietstocht. LT verzorgt een stand voor wateronderzoek en drank in Widooie. 

Zeer geringe opkomst. REGEN en heel veel belegde boterhammen.  
 LT klaagt een reeks grote storten aan Francart, Widooie, Offelken en Frijns. Er 

wordt een terreinbezoek gebracht met schepen Proost. 
13 mei   De ruilverkavelingsplannen van de ruilverkaveling Widooie liggen ter inzage. 
 Tongeren ondertekent een nieuwe milieuconvenant. Hierdoor moet de stedelijke 

adviesraad voor leefmilieu nieuwe statuten krijgen. 
 Bermranden worden in Tongeren nog steeds besproeid met onkruidverdelgers. 

Ferdi Boelen spreekt in dit verband van witteboordencriminaliteit. 
31 mei  Vlaamse parkdag. Tongeren doet voor de eerste maal mee en dit met het kasteel 

Neerrepen. LT zorgt voor natuurgidsen, een natje en een droogje. Deze parkdag 
telt 2500 bezoekers. 

09 juni   Stortproblemen bij Frijns langs de Hasseltse Steenweg en langs het fietspad 
(oude spoorweg)  even voor Nerem. 

28 juni Molenfietstocht. 
08 aug. Papierslag 
08 sept. De oude spoorwegberm, tussen Hasseltse Steenweg en Rooi, werd vlot 

gemaaid. De terreinophoging in de omgeving van het domein Malcorps gaat 
verder. 

19 sept. Het thema van de braderie: gebruik van de gloednieuwe milieubox van Theo 
Kelchtermans voor KGA-afval en de GFT-container voor groente- fruit- en 
tuinafval. 
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27 sept. Adriaan Linters richt een industriële monumentendag in.  
Tongeren doet mee met de Motmolen. 

03 okt. Molenbeheer bij Camille met ijzeren borstels, hamers, schoppen… 
17 okt. Papierslag. 
03 nov. Herk en Mombeek vraagt of LT wil aansluiten. Later moet dan ook de gemeente 

meedoen en een financiële bijdrage storten. Puinstorten te Nerem, Malcorps en 
Frijns gaan verder. 

 Wildplakken op vuilnisbakken in de stad blijkt een echte plaag. 
04 nov. Bespreking te Diest over de detailplannen van het ruilverkavelingsgebied 

Rijkhoven. Er worden vragen gesteld over de toekomst van de Wijngaardbossen, 
Trappersberg te berg, de holle wegen Ketsingen… Er lijkt enige bereidheid om 
met de gemaakte opmerkingen rekening te houden. 

05 dec. Diplomering van 35 cursisten ter afsluiting van de natuurgidscursus te Tongeren. 
Receptie met toespraken. Nancy Hermans, Christina D’ huys, Nico Matthias, 
Eddy Ottenburgs, Dirk Geijs, Jos Rouffaers vervoegen de club.   

20 dec. De kerstmarkt wordt geconfronteerd met bar slecht weer. 

 

Maart 1992 
 
Diavoorstelling Indonesië door Anne Bourgeois 
en Paul Denis. 

 

. 

 
Mei 1992 
 
De eerste parkdag in het kasteelpark te Neerrepen 
wordt meteen een groot succes. 2500 bezoekers. 

 
 
De natuurgidsen van Leefmilieu Tongeren 
verzorgen de rondleidingen in het park. 
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1992 
 
In 1992 werd er een natuurgidscursus 
georganiseerd. 46 mensen schreven zich in. 
 
Dit beeld toont Hugo Vanderlinden in oktober 
1992 die de geheimen van de mossen 
prijsgeeft. 
 
35 cursisten ontvangen eind 1992 een diploma. 

 

December 1992 
 
Ten behoeve van de Military op het domein van 
Beukenberg worden allerlei hindernissen 
neergepoot in het waardevolle landschap. 
 
De fraaie holle weg van Berg naar Ketsingen 
wordt geschandaliseerd door deze 
brugconstructie.  
 
Jarenlang ijverde LT om deze brug weg te 
krijgen. Het lukte uiteindelijk na vele jaren 
aandringen. 

 
 

1993 
 
06 jan.  Vergadering in verband met de ruilverkavelingsplannen te Rutten in Diest.  
09 jan.  Beheerswerken op de oude spoorberm. 
30 jan.  Papierslag in Rutten, Vreren en Diets-Heur.  
13 feb.  Beheerswerken op de oude spoorberm. 
06 maart  Diavoorstelling NOORWEGEN door Anne Bourgeois en Paul Denis. 
18 maart Tijdens een persconferentie wordt de verloedering van de historische Tongerse 

monumenten aangekaart. Er wordt gesproken over de erbarmelijke toestand 
van: de Romaanse kloostergang, de Ursulakapel en Infirmerie, het 
Agnetenklooster, het Munthuis en de Ruttermolen. 

30 maart  Infoavond milieuraad-GNOP (Gemeentelijk Natuur-Ontwikkelings Programma). 
16 april  Diavoorstelling AUSTRALIE, gepresenteerd door Hilde Stulens. 
23 april  Toekenning van de Groene Wimpel Tongeren.  
01 mei  Haspengouwfietsdag. 
16 mei  Dauwwandeling te Vrijhern, met vertrek om 6 uur ‘s morgens. 
26 mei  Vergadering in verband met ruilverkaveling.  
30 mei  Parkdag in Hamal. De graaf wordt kwaad wanneer hij ziet dat LT tijdens de 

parkdag aandacht besteed aan het uittrekken van hagen in het weidegebied 
tussen Hamal en Rutten. 

04 juli   MOLENDAG  Zuid-Limburg. Traditioneel verzorgt LT een stand bij de Motmolen. 
Er wordt permanent gegidst. Namiddag is er een fietstocht met uitleg over de 
verschillende molensites in Groot-Tongeren. 

10 juli  Beheerswerken op de oude spoorwegberm tussen Hasseltse Steenweg en 
Rooi. 



2005: 25 jaar LEEFMILIEU TONGEREN in BEELD p. 41 

18 aug. Werken aan de dubbelmolen te Nerem. De turbine ligt vrij. 
22 aug.  Vleermuizenwandeling met batdetector op Beukenberg. 
18 sept.  Braderie. Elvire Claikens, moeder van Anne Bourgeois, heeft mooie nieuwe 

panelen geschilderd. Francine Tits maakt een stevige zak om ze na gebruik 
veilig op te bergen. 

 
LT stuurt een brief naar de gemeente om de toenemende recreatiedruk 
vanwege mountainbikers op Beukenberg aan te klagen.  

 
Okt. Linda Lousbergh wordt milieuambtenaar. 
24  okt.  Terreinbezoek in het kader van de geplande ruilverkaveling te Rutten.  
03 nov.  Bezoek containerparken ter voorbereiding van het nieuwe containerpark.  

De Wielewaal plant nieuwe terreinaankopen in de Kevie. LT levert hiervoor een 
stevige financiële bijdrage. 

14 nov.  Terreinbezoek reservaatbeheer- Lanaken.  
05 dec.  Terreinbezoek reservaatbeheer- Wellen.  
15 dec.  LT-leden informeren zich over de Groene Hoofdstructuur in het kader van het 

structuurplan Vlaanderen. 
19 dec.  Eerste kerstmarkt te Lauw- infostand. Speciaal voor deze gelegenheid zaagt en 

schildert LT meeuwen klapwiekende vleugels.  
 Jan Konings leidt zijn traditionele stadswandeling in het centrum van Tongeren. 
 

 

Maart 1993 
 
Drama in Hamal-Rutten. Eén kilometer haag, 
met meidoorn en sleedoorn, wordt uitgetrokken 
en verbrand in het weidegebied tussen Rutten 
en Hamal. 
 
Ruilverkaveling wilde de hagen als waardevol 
landschapselement behouden. Maar nog 
vooraleer besprekingen konden starten met de 
toekomstige aangrenzende eigenaars, nam een 
landbouwer het heft in eigen handen. 
 

  
Maart 1993 April 1993 
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Diavoorstelling Scandinavië door Anne Bourgeois 
en Paul Denis. 

 
Diavoorstelling Australië door Hilde Stulens 

 

Augustus1993 
 
Bij de verbouwingswerken aan de Dubbelmolen 
te Nerem wordt de turbine blootgelegd. 

 

 

September 1993 
 

LT voert actie tegen de verloedering van de 
Ursulakapel en infirmerie in het Tongerse 
begijnhof. 
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December 1993 
 
Vetbollen maken voor de kerstmarkt. 

 

1994 
 
Feb.  Vergadering rond de Tongerse Groene Hoofdstructuur (GNOP). Voorzitter: Jaco 

Vangronsveld. 
 Het hagensubsidie - project wordt goedgekeurd door de milieuraad. 
11 maart Diavoorstelling Italië door Anne Bourgeois en Paul Denis. 
 Ecobeurs in zaal Concordia, gevolgd door een begeleide natuurwandeling. 
4 April  Ursula-actie. LT draagt de Ursulakapel plechtig ten grave: met twee 

doodgravers, een champetter en de verweesd achterblijvende begijntjes... 
 Deze protesttocht door het centrum van de stad wil de verloedering van de 

Tongerse monumenten nadrukkelijk aan de kaak te stellen.  
 
De leden van Leefmilieu Tongeren inventariseren in het kader van de Groene 
Hoofdstructuur alle  waardevolle natuur in Groot-Tongeren. Wielewaal Zuid-
Limburg neemt het park Oostelijke Jeker voor zijn rekening. 

April De Dubbelmolen gaat open. Voortaan zullen we er iedere maand vergaderen.  
24 april Opening wandelpad in de Kevie. 
Mei  LT verzorgt een stand tijdens de Haspengouwfietstocht. 
 Parkdag te Neerrepen.  
 De Beertsbrug op Galgenberg staat er nog steeds.  
 Weer witteboordencriminaliteit gesignaleerd in Tongeren. Wegbermranden 

worden door de onderhoudsdiensten platgespoten. 
Juni  LT verblijft in Chassepierre voor een studieweekend in de Gaume en de Franse 

Argonne. 
03 juli Molendag. 
21 aug.  Dagtocht Maastricht.  
Sept.  Monumentendag. De affiche Red de Tongerse Monumenten wordt in het 

centrum van Tongeren verdeeld. 
18 sept.   Actieve deelname aan de provinciale natuurdag te Kanne. 
Nov.  Op beukenberg wordt nog altijd gefietst. 
Dec.  Bezoek te Wellen met aandacht voor natuurbeheer door Galloway-runderen. 
08 dec.   Vergadering met de Stedenbouwwacht van de Bond Beter Leefmilieu. 
12 dec.  Wandeling in Rutten in verband met beheersovereenkomsten  
18 dec. Kerstmarkt. 
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Maart 1994 
 
Je wist het bijna op voorhand. Plaats mooie 
banken met bijhorende vuilnisbak langs een 
fietspad en de goegemeente maakt er een 
stortplaats van. 
 
De foto is genomen langs het fietspad Nerem-
Sluizen, enkele maanden na plaatsing. 

 

Maart 1994 
 
Diavoorstelling Italië door Anne Bourgeois en 
Paul Denis 

 

Maart 1994 
 
Een “mooi” voorbeeld van het gebrek aan 
respect voor de meterberm te Nerem. 
Indien er geteeld kon worden onder de weg, 
dan zou deze landbouwer het zeker doen. 
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April 1994 
 
LT organiseert een stevige actie tegen de 
verloedering van vier belangrijke historische 
monumenten: Ursulakapel en infirmerie, 
Agnetenklooster, Munthuis en watertoren 
Casino. 

  
Ursulakapel en infirmerie De infirmerie in belabberde toestand 

  
Munthuis Infirmerie 
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Watertoren Casino 
 
4 April 1994 
 
Er werd ook een protestbetoging gepland. 
Speciaal voor deze gelegenheid werd een 
maquette gemaakt van de Ursulakapel. 
Bedoeling was om in een trage processie door 
de winkelstraten te trekken. 
Er werd een officiële toelating gevraagd om een 
protestactie op die dag te laten doorgaan. 
Dit werd verboden.  
Trouwens ook de toeristische gidsen kregen 
verbod om er ook maar één woord over te 
vertellen. Wat een schande, om de klemtoon te 
leggen op de beschamende toestand van de 
Tongerse monumenten. 
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2005: 25 jaar LEEFMILIEU TONGEREN in BEELD p. 48 

 

4 april 1994 
 
De actie ging toch door.  
Van een pallet werd een wagentje gemaakt. 
Hierop werd de maquette gemonteerd. Een 
soundmix en autoaccu zorgden voor serene 
gregoriaanse en (on)orthodoxe muziek. 
 
In processie trokken doodgravers, een 
champetter en begijntjes door de winkelstraten. 

  
Mei 1994 Studieweekend in de Gaume 
 
Na een bezoek aan de abdij van Orval wordt er 
gepicknickt.. De Orval wordt geproefd en gekeurd. 
Vervolgens wordt alles netjes opgeruimd. Zo hoort 
dat. 

 
 
Ferdi onderzoekt de waterbeestjes uit de 
Semois. Watervlooien, bloedzuigers, 
poelslakjes… 
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September 1994 
 
Een affiche wordt verdeeld in de handelsstraten 
en de straten in de omgeving van de vier 
monumenten. 
 
De actie slaat aan. Langs vele ramen blijft de 
affiche zoals gevraagd ruim een maand 
hangen.  
 

 

September 1994 
 
In volle kermisperiode wordt de spandoek “Help 
ik rot weg” aan de gevel van de Ursulakapel 
gehangen. 
 
Schande. Sinds enige jaren staat de kermis ook 
op de Motten. Vele kermisgangers krijgen de 
spandoek in volle schijnwerpers onder ogen. 
 
’s Maandags wordt de spandoek door de 
stadsdiensten weggehaald.  
Hij wordt later als aandenken terug bezorgd. 
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1995 
 
Jan.  LT overhandigt aan de gemeenteraadsleden een bundel met opmerkingen over 

zes jaar gemeentelijk milieubeleid. 
 We planten een groot aantal boompjes op onze oude spoorberm 
 We stellen ons de vraag wat we kunnen doen met het tweede stuk van de berm 

richting Kolmont. We besluiten zo veel mogelijk alle afval op te ruimen en op dit 
bermdeel een spontane natuurontwikkeling toe te laten. 

08 jan.  Roger Jorissen wordt de nieuwe schepen van leefmilieu. 
23 jan.  Monumentenactie naar de gemeenteraad. 
26 jan.- Cursus gemeentelijk milieubeleid georganiseerd door R.L.H.M. (Regionaal 

Landschap Herk en Mombeek) van 26 januari tot 16 februari.   
Maart Ontmoeting met de schepen van leefmilieu Roger Jorissen.  

Volgende punten komen aan bod: 
 Er wordt aangedrongen op een planmatig onderhoud van holle wegen 

en van de meterberm. Sluikstorten worden best snel opgeruimd. 
 Aandacht van aanplantingen rond landbouwbedrijven, groene hoekjes 

in de stad, plein Nieuw Tongeren en Nerem. 
 Initiatieven van de milieudienst zoals milieuweek, opruimacties met 

scholen, parkdag… krijgen best voortzetting. 
 Brug Beerts op de Galgenberg moet weg. 
 Beukenberg lijdt schade door mountainbikers. 

 
Georges Noelmans wordt verkozen tot voorzitter van de stedelijke adviesraad 
van leefmilieu en dit voor de periode 1995 -2000. 

09 maart We bestuderen op het gewestplan de ringstructuur te Tongeren.  
Bedenkingen worden neergeschreven. 

11 maart  Verkoop van bomen ten voordele van het Natuurhulp Centrum te Opglabbeek. 
26 maart  LT verzorgt een infostand in de Ecobeurs in zaal Concordia. Het podium wordt 

omgetoverd tot sluikstort. 
02 april  Onderzoek dassenburchten. 
26 april  Infovergadering voor de nieuwe gidsen van LT. 
01 mei  LT verzorgt een controlepost, ter hoogte van het cultureel centrum de Velinx, 

tijdens de Haspengouwfietstocht. 750 deelnemers worden genoteerd. Eén 
persoon komt zwaar ten val.  

Mei  Vlakbij Moerenpoort moet een grote woning in gele crépi komen. Wij dienen 
klacht in. Het BPA-Begijnhof wordt op verschillende punten met voeten 
getreden. Resultaat: het oorspronkelijke plan wordt aangepast.  

03 mei  Opruimactie zwerfvuil samen met scholen. 
14 mei  Excursie Gaume. 
28 mei  Parkdag kasteelpark ’s Herenelderen. De milieudienst zorgde in samenwerking 

met LT voor mooie boomfiches. 
Mei We stellen vast dat ondanks adviezen, de dienst ruilverkavelingen het toch nodig 

vond om de mooie holle Binkelstraat te Neerrepen te betonneren. Bij de 
Herkwinning kregen de betonwegen een “betoverend mooie” roze kleur. 

15 juni  Bespreking M.A.P. (Mestactieplan). 
02 juli  Molendag Zuid-Limburg, met een infostand op de Motmolen. Namiddag: 

molenfietstocht. 
16 sept.  We zetten nog eens stooktonnen te kijk op de braderie. 
30 sept. Beheerswerken op de oude spoorberm. 
07  okt.  Deelname aan de studiedag Nature en ville te Luik. 
14  okt. Beheerswerken op de oude spoorberm. 
05 nov.    Boomplanting in samenwerking met J.N.M. 
16 nov. Vergadering met de Stedenbouwwacht van de Bond Beter Leefmilieu. 
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18 nov.     Boomplanting in de Kevie. De Nederlandse Boekenclub heeft een stevig bedrag 
ter beschikking gesteld voor beplanting van een stuk grond tussen de 
Blaarstraat en de Viséweg. Het bos krijgt als naam “Het Boekenbos”. 

25 nov.    Boomplanting in het Boekenbos. 
02 dec. Boomplanting Kevie, richting waterzuiveringsstation. 
19 dec. Kerstmarkt met infostand te Lauw. 
  Stadswandeling in Tongeren. 
27 dec. Uitreiking van de milieuprijs van de stad Tongeren aan TIO. Deze technische 

school bouwde een eigen containerparkje. Er wordt hard gewerkt aan het 
milieubewustzijn van de leerlingen.  

 

  
Patrick Dewael:  
burgemeester van 1995 tot 1999 

Roger Jorissen 
schepen bevoegd voor milieu 
 

 

Januari 1995 
 
Tijdens de eerste gemeenteraadszitting van de 
nieuwe legislatuur overhandigen we de 
gemeenteraadsleden een exemplaar van het 
“Voorstel tot een milieuvriendelijk 
gemeentebeleid”, editie 1995. 
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Maart 1995 
 
Diavoorstelling “La douce France” van Anne 
Bourgeois en Paul Denis. 

 
 

 

Op 16 juni 1995 hadden twee leden van de 
vereniging een gesprek met de burgemeester 
over de toekomst van de Tongerse 
monumenten.  
Aanvankelijk verliep het gesprek stroef. 
Tongeren was een kleine gemeente met 
beperkte financiële middelen. Tongeren had te 
veel monumenten om ze allen met eigen 
middelen te onderhouden.  
We verwezen naar het Toscaanse voorbeeld 
San Gimignano. Een kleine middeleeuwse kern 
die op schitterende wijze gerestaureerd werd. 
Uit het gesprek bleek de noodzaak op zoek te 
gaan naar Vlaamse en Europese middelen.  
 
Patrick Dewael zou er zijn volle schouders 
onder zetten. Tien jaar later was het kruim van 
het historisch erfgoed gerestaureerd. Wat een 
schitterend resultaat. 
 
November 1995 
 
LT helpt Wielewaal Zuid-Limburg met de 
aanplanting van bomen in het kader van het 
boekenbos. De Nederlandse Boekenclub, een 
postorder bedrijf voor boekenverkoop, schonk 
een aanzienlijk bedrag aan de werkgroep Kevie 
om er een “boeken”bos mee aan te planten. 
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1996 
13 jan.  LT organiseert de jaarvergadering van de Limburgse natuurgidsen in zaal Sint-

Jan. Op het programma: wandelingen in de Kevie, toespraken door Paul Denis, 
Roger Nijssen en Jo Riskin.  

Jan. We ruimen grote hoeveelheden afval op in het stuk oude spoorwegberm tussen 
Bilzersteenweg en Groendreef.  
Op onze oude spoorwegberm wordt nog steeds flink gecrost 

 De vraag wordt gesteld of in Tongeren iets kan gedaan worden rond de 
waardevolle muurflora op de wallen. In Maastricht heeft  het Natuurhistorisch 
Genootschap Limburg en de Gemeente Maastricht een mooie wandelgids 
uitgegeven rond dit thema: titel “Levende Muren”. 
 Er wordt een Illegale ophoging gesignaleerd op terreinen aan de IJzerbron, met 
vervuild slib. 

17 feb.  LT knot wilgen op de oude spoorwegberm tussen Hasseltse Steenweg en Rooi. 
27 feb. De gemeenteraad keurt herstelwerken aan het dak van de Ursulakapel goed 

voor een bedrag van 9 miljoen BEF. 
 
28 feb.  Ruilverkaveling maakt het bont met de constructie van een doorsteek doorheen 

Wijngaardbos. Er is sprake van een ophoging met 2 meter. 
 LT ruimt zwerfvuil op rond de bushalte Beukenberg langs de Legioenenlaan. 
27 feb.  Vergadering van de werkgroep afval van de milieuraad over het nieuw geplande 

containerpark. 
02-15 maart  Milieubeurs in AC 2, in het voormalig gebouw van de Nationale bank in de 

Stationslaan. LT maakt een stand rond sluikstorten. 
08 maart  Diavoorstelling Indonesië deel 2 (Sumatra, Java, Irian Jaya, Bali en Lombok) 

door Anne Bourgeois en Paul Denis.          
30 maart Stand van LT op de cultuurbeurs. 
 Actie school en milieu. 
01 mei  1 mei-fietstocht van het regionaal landschap Herk-Mombeek. We moeten dit jaar 

niet meehelpen. Dus fietsen we in groep naar Gors-Opleeuw, Kortessem... 
12 mei  Dauwwandeling met aansluitend spek en eieren. 
26 mei  Geslaagde parkdag in Widooie. 
02 juni  Oprichtingswandeling Natuurreservaten Demerbronnen. 
15 juni Stort Louwet in Offelken. 

2 BPA-wijzigingen Seniorium en NO Tongeren. 
Vergunningsaanvragen: Papuros,  groeve Francart, kippenstal Malcorps. 

30 juni  Molendag met een stand op de Motmolen en namiddag molenfietstocht. 
25 aug.  Wandeling in Luik rond het thema natuur in de stad. 
04 sept.  Voorstelling van het masterplan fietsroutenetwerk Haspengouw. 
Sept. De sportdienst werkt een mountainbikeroute uit: de Tumulusroute. Stel je voor 

een permanent mountainbikeparcours, over Beukenberg, door Molsterbos, 
Herenbos (met dassen!), en nog meer waardevolle onverharde wegen in Groot 
Tongeren. De route werd aangelegd ondanks ongunstig advies van Bos en 
Groen, zonder toelating van privé-eigenaars. Uiteraard werd de stedelijke 
adviesraad niet om advies gevraagd. 

 
14 sept.  Onze braderiestand pakt weer uit met het thema stooktonnen. 
22 sept.  Daguitstap Hoge Venen onder leiding van Pascal Paque. 
13 okt. Open stratendag . 
20 okt.  Mountainbike route. Leefmilieu Tongeren werkt op plan een alternatief uit. 
 Ruilverkaveling Kolmont fase 2. 

Vergunning waterkerskwekerij te Lauw: er mag 700 000 m³ water per jaar 
afgenomen worden. 
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LT organiseert een sensibilisatiecampagne langs Luikersteenweg en 
Rietmusweg rond een aangekondigde BPA-wijziging industriezone Overhaem 
Riemusweg; Dit BPA herleidt de in het gewestplan aangeduide bufferzone tot 
minuscuul schaamgroen. 

16 nov. Een nieuwe stapel nestkastjes worden gemaakt. 
Nov. Opnieuw worden er bomen geplant in het Boekenbos in de Kevie. 

LT verdedigt de standpunten tijdens een rumoerige vergadering met 
voorstanders van de mountainbikeroute te Tongeren.  

21dec.  We planten een honderdtal boompjes op de berm tussen Hasseltse Steenweg 
en Rooi. 

15 dec. Kerstmarkt te Lauw 
15 dec.  Monumentenwandeling in Tongeren 
 
 

Januari 1996 
 

Leefmilieu Tongeren organiseert de 
jaarvergadering van de Limburgse 
Natuurgidsen in het Parochiaal Centrum van 
Sint Jan. 

 

Maart 1996 
 
Diavoorstelling over Indonesië door Anne 
Bourgeois en Paul Denis. 
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September 1996 
 
Daguitstap naar de Hoge Venen met Pascal 
Paques. 

Oktober 1996 
 
De Tongerse sportdienst werkt in 
samenwerking met BLOSO een bewegwijzerde 
mountainbike-route uit. 
 
Tot onze verbijstering leidt deze route over 
Beukenberg en langs kwetsbare holle wegen. 
 
Ruilverkaveling had in Tongeren weinig 
veldwegen onverhard gelaten. Voor alle 
resterende niet verharde wegen hadden wij 
zwaar moeten vechten, enkel gesteund door de 
schepen van leefmilieu, maar zonder de minste 
steun van de sportdienst, zonder steun van de 
toeristische dienst. Nu zouden deze diensten 
met één pennestreek op een routeplannetje 
deze schitterende paden kapot laten rijden? 
 

 

 
Mountainbike-sporen op niet verharde 
veldwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
Een verbolgen LT schoot uit z’n krammen. 
 
We bereiden protest voor op onze gekende 
wijze: protestbrieven, affiches, spandoeken… 
werden voorbereid. 
 
Minutieus werd er een alternatief plan 
getekend. Wellicht iets minder spectaculair voor 
de sporters, maar ten minste met respect voor 
de meeste waardevolle paden. 
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1997 
 
Jan. Jean-Pierre Bossers signaleert een reliëfwijziging rond de Demerbronnen in 

Berg-Ketsingen. 
 Hoorzitting in het Begijnhof. Er komen overal kasseien. Auto's bannen zal niet 

lukken. 
11 feb.  LT voert actie tegen de mountainbike-route. Bordjes worden geplaatst langs de  

meest kwetsbare delen van het mountainbikeparcours. 
07 maart Diavoorstelling Groot-Brittannië door Anne Bourgeois en Paul Denis. 
08 maart Boomverkoop ten voordele van het natuurhulpcentrum. 
Maart Structuurplan Tongeren: de milieuverenigingen zitten niet in de overleg-of 

stuurgroepen. “Sorry, vergeten.” zegt de milieuschepen. 
April Er is sprake van de bouw van een overdekte tennishal op het domein Plinius. 
25 mei  Succesvolle parkdag te Scherpenberg. 
15 juni  MOP-actie voor het basisonderwijs. Ferdi Boelen en Tit Van Orshoven 

begeleiden een verkenningstocht voor enkele klassen van de derde graad 
basisonderwijs te Widooie en determineren waterplanten en –diertjes.  
Omstreden aanvraag car-wash Romeinse Kassei . 

 We mogen geen deel meer uitmaken van de Cultuurraad. 
 Motorcross Lauw mag toch doorgaan. 
24 juni Bespreking mobiliteitsplan te Tongeren. 
29 juni Molendag Zuid – Limburg met een stand bij de Motmolen. ’s Namiddags: 

molenfietstocht. 
06 sept.  We maken naar jaarlijkse gewoon vliersiroop en confituur voor de braderie. 
Okt.   Vergadering structuurplan Tongeren. 
 Ruilverkaveling Kolmont  plant ondermeer een insteekweg naar Hasselbos. 
04 okt.  We voeren actie tegen de mountainbike route. 
25 okt.   Enkele leden volgen bij Interelectra te Hasselt een cursus voor begeleiding 

Ecoteams. 
 LT bekijkt het probleem uitbreiding nachtvluchten Bierset. 
16 nov.  Herfstwandeling te Vrijhern. 
29 nov.  Er wordt een extra voorraad confituur gemaakt. 
14 dec.  Kerstmarkt te Lauw. 
21 dec.    Stadswandeling. 
 De jaarlijkse milieuprijs gaat dit jaar naar het Kringloopcentrum-Tongeren. 
 Wij overhandigen het gemeentebestuur een bundel met actiepunten. 

 Motorcross te lauw, liever niet. 
 Mountainbike route moet aangepast worden. 
 KMO zone Bilzersteenweg, niet in het lage valleigebied. 
 De Tennishal is slecht ingeplant. 
 Stort bij Plinus moet opgeruimd worden. 
 Geen verharding van Trappersberg en Wijngaardbos. 
 Schaapsweide. Omwonenden hebben geen bezwaar. Niettemin 

neemt men hier een loopje met het begrip bufferzone tussen 
industrie- en woongebied. 
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Februari 1997 

 
 

 
 
Affiches, verspreid over de kwetsbare delen 
van de moutainbike-route. 
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Maart 1997 
 
Diavoorstelling natuur en cultuur in Groot-
Brittannië door Anne Bourgeois en Paul Denis. 

 
April 1997 
 
Op de avond van 1 april hingen we een spandoek bij de ingang van Beukenberg aan de 
Legioenenlaan en aan de ingang ter hoogte van Plinius. 
Het hielp. De route werd hertekend. De doorgang doorheen Beukenberg en verschillende waardevolle 
holle wegen werd geschrapt. 
 

 

Mei 1997 
 
Weekend Cap Blanc Nez 
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1998 
26 jan. Johnny Vrancken volgt Roger Jorissen op als schepen van milieu. 
Feb.  De oude spoorberm krijgt slagbomen en sticheltjes. Zo kunnen wandelaars perfect 

passeren, zonder hinder van motorcrossers…  
05 feb.   Persconferentie we brengen 17 punten op de dagorde: 
 o.a. KMO-zone-Bilzersteenweg, tennishal-Plinius, Beertsweg, nood aan 

fietspaden 
13.maart    Diavoorstelling Portugal door Anne Bourgeois en Paul Denis. 
31 mei  Parkdag te Neerrepen. 
Mei Op de berm organiseerden we een opruimactie tegen de wildgroei van hop om de 

net geplante boompjes te redden.  
 De milieudienst plaatst slagbomen.  
28 juni      Molendag met fietstocht. 
05 sept.  Confituur en siroop maken. 
19 sept.  Braderie met aandacht voor de Eco-teams. 
04  nov.  Er is voor het eerst sprake van een Romeins Pretpark rond Plinius.  
Nov. Bij de voorbereiding van de kerstwandeling werd in de kerktoren van Lauw een 

dode kerkuil gevonden. Benny Odeur zorgt voor een gepaste nestkast. 
13 dec.  Kerstmarkt te Lauw. 
Dec. Van de 131 "zonevreemde" bedrijven in Tongeren worden er in eerste instantie elf 

weerhouden om geregulariseerd worden.  
 
 
 

 

26 jan. 
Johnny Vrancken volgt Roger Jorissen  
op als schepen van milieu. 
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Januari 1998 
 
Klachtenbrieven mochten niet helpen.  
 
De lelijke tennishal werd tegen beter weten in 
neergepoot tussen het kasteel van Betho en de 
net gerestaureerde kerk van Mulken.  
 
Een schande. Er was een mooi alternatief: de 
tennishal kon perfect iets oostelijker langs de 
Fonteindreef ingeplant worden. Neen men koos 
voor een landschappelijk bijzonder kwetsbare 
plek. 

 

Januari 1998 
 
Het wegdek van de Tongerse ring ligt er ronduit 
gevaarlijk bij. Voor fietsers is dit erger dan het 
mountainbike-parcours. 
 
Hier een zicht op de Albertwal. 

 

Januari 1998 
 
De technische dienst asfalteert een deel  
van de Oude Blaarstraat in de Kevie. 
 
Wie heeft hier belang bij? 
 
Heeft men zich van weg vergist? 
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Februari 1998 
 
LT organiseert een persconferentie en geeft kritiek op de inplanting van de tennishal. 
 
Belangrijkste agendapunt is de bedreiging die rust op het fraaie open weidegebied langs 
Bilzersteenweg. Hier wordt een uitbreiding gepland van de KMO-zone Gasthuisbosdreef. 
 
Wij vragen met klem om dit open landschap intact te laten. Indien men toch tegen beter weten in wil 
werk maken van een KMO-zone in deze omgeving, dan adviseren wij deze zone uit te bouwen op het 
vlakke hoge plateau en te stoppen aan de plateaurand. 
 

 

Februari 1998 
 
Er zijn plannen om Trappersberg te asfalteren 
in het kader van het fietspadennetwerk. 
 
LT wijst er op dat bij asfaltering van deze weg 
het sluipverkeer met auto’s langs deze weg niet 
te stoppen zal zijn. 
Dit vormt een ernstige bedreiging voor de 
leefbaarheid van Berg. 
 
 
 
Deze plannen werden later gelukkig 
opgeborgen. 
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Mei 1998 LT verblijft een weekend in de Vulkaaneifel. 

 

 
Maart 1998 
 
Anne Bourgeois en Paul Denis presenteren de 
diavoorstelling: Schijnwerpers op Portugal en 
ook een beetje op Spanje. 

 
 

1999 
 
06 jan. Milieu- en natuurverenigingen werden blijkbaar niet meer opgenomen in de 

stadsgids. We vragen om uitleg. 
16 jan. Beheerswerken op de spoorwegberm: knotten van wilgen.  
  We houden nog eens een barbecue op de winterse berm. 
03 feb. Milieu Ontmoetings Programma (MOP): LT stelt verschillende gidsen ter 

beschikking om met leerlingen te Widooie wateronderzoek te doen met de 
watertestkit. 

  Vergadering Ruilverkaveling Kolmont  we onthouden dat er kilometerlange 
betonwegen komen. 

12 feb. Deelname aan ecoteam-avond te Tongeren. 
27 feb. Diavoorstelling over Brazilië door Anne Bourgeois en Paul Denis. 
08 maart   Deelname aan de Congo-avond te St Jan. 
Maart  Vergadering Ruimtelijk Structuurplan Tongeren. 
 Tijdens onze wandeling in Nerem en Vreren vinden we regelmatig dakpannen in 
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het veld. Er blijkt gif onder te liggen tegen muizen… 
30 maart  De Beertsbrug op Galgenberg zou afgebroken worden.  
03 april Opruimactie spoorwegberm. 
25 april  Voorjaarswandeling te Glons. Blijkbaar verstoren groepjes motorcrossers ook in 

Wallonië de zondagsrust 
27 april  Vergadering Structuurplan Limburg in het provinciehuis. Hieruit blijkt een 

Tongerse ringweg zeker niet de hoogste prioriteit te krijgen. 
28 april  Vergadering ruimtelijk structuurplan Tongeren-buitengebied. 
01 mei Studiedag LT over de mogelijkheden van composteren bij het comité Jean Pain 

te Londerzeel. 
05 mei Paspoel II begint met 180 appartementen te recycleren, zelfs in maar liefst 10 

fracties. Paul Denis geeft er een voordracht. 
  GNOP: er worden enkele bijkomende maatregelen genomen. Ondermeer 

bosversterking te Lauw en Rutten. Ook wordt er gedacht aan een geboortenbos 
te Henis 

  Themapark Plinus: het studiebureau Delta heeft serieuze plannen gemaakt voor 
een pretpark met hotel… 

  Bespreking van kaarten van de mestbank voor het Mestactieplan. 
13-16 mei   Vormingsweekend Argonne.  
30 mei Parkdag kasteel te Scherpenberg: infostand en gidsbeurten. 
  De Parkdag is uitstekend meegevallen, behalve voor Willy Lambrix en Christina 

D’huys, die persé nat wilden worden, en daar ook uitstekend in geslaagd zijn. 
Willy vond het zelfs nodig zich bij de feiten neer te leggen. Er was wat minder 
volk, maar de wandelingen hadden succes.  

01 juni Vergadering LT. 
  De St Lutgartschool wil volgens de reglementen de helft van de prijs die de 

school won, met ons delen. Willy ontvangt in de Efteling 5.000 gulden ten 
voordele van Leefmilieu Tongeren. 

  De stad Tongeren plant een “groene-school-wedstrijd”. 
  Er wordt weer “gecrost” op onze spoorwegberm. 
  Park Plinius:  er blijken zware metalen in het slib van de vijver te zitten. 
  Een openbaar onderzoek in het kader van Ruilverkaveling Rijkhoven 

onderneemt een zoveelste poging om de openbare weg doorheen het domein 
Beerts af te schaffen. 

27 juni       Zuid-Limburgse Molendag: infostand en rondleidingen op de Motmolen. 
Namiddag: fietstocht. De Ruttermolen is open en er wordt gemalen. 

09 sept. Hoorzitting over de Ruimtelijke ordening in Tongeren. Tongeren wil graag naar 
30.500 inwoners, daarvoor zijn extra woningen nodig. Alles zou netjes in de 
daarvoor voorzien woonzones kunnen komen. Er hoeven dus geen bijkomende 
woonzones aangeduid te worden. De woonuitbreidingsgebieden IJzerbron en 
Meulemanslaan worden opgegeven. 

  Toeristisch recreatief Plinius wil een kindvriendelijk, all-weather, regionaal 
speerpunt worden, leasure, indoor, … Afein, vooral bestemd voor een 
Engelstalig publiek. 
De Kielenstraat wordt “Boekenstraat”, Leopoldwal en 11-novemberwal tweede-
handsboekenmarkt. Begijnhof tot Velinx wordt de as van Kunst en Cultuur, met 
een “beeldenroute in het groen” langs de Kastanjewal. 

  Industrie: Er wordt niet echt geloofd in een nieuw megaproject te Tongeren 
  Er wordt gedacht aan vier zones voor zogenaamde agro-bedrijven.  
  Vervoer: men denkt voor het eerst aan bewonersparkeren en aan meer 

mogelijkheden voor belbussen.  
  Ook wordt er luid op gedroomd van een reservatiestrook voor een nieuwe 

ringstructuur.  
  Er wordt verder gedacht aan een “Groene Boulevard” en enkele grotere parkings 

BINNEN de ring. 
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Zelfs fietsverbindingen krijgen aandacht. De heer Schepmans, van de 
studiegroep Delta, voorziet een route over het aquaduct en door de dreef van 
Beukenberg. Dit bleek gelukkig een vergissing. 

  Het Julianus project in en rond het oude hospitaal moet een hefboom worden 
om de aantrekkelijkheid van Tongeren-centrum op te krikken. 

18 sept. Braderie infostand met als thema regenwater. We waren tegen de middag 
uitverkocht, wegens te weinig vliersiroop en confituur.  

  Volgens Stedenbouw zou Trappersberg zeker niet verhard worden. 
12 dec. Kerstmarkt te Lauw met infostand.  
Dec.   De milieuprijs gaat dit jaar naar de St-Lutgartschool. 
 

 

Maart 1999 
 
Diavoorstelling Verrassend Brazilië door Anne 
Bourgeois en Paul Denis. 

 

Mei 1999 
 
Paspoel gaat over op een grondige sortering 
van het huishoudelijke afval. De bewoners van 
de appartementen leren selectief hun afval in 
de kelders te plaatsen. LT verzorgt voor de 
inwoners een infosessie. 
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1999 
 
Jef Simon wordt aangesteld tot waarnemend 
burgemeester. Patrick Dewael wordt immers 
ministerpresident van de Vlaamse Regering. 

 

2000 
 
Jan.  LT bestaat dit jaar 20 jaar 
Feb.  Het mobiliteitsplan Tongeren wordt geëvalueerd. Het mobiliteitsplan besteedt 

ondermeer aandacht aan de zuidoostelijke ringweg. 
26 feb.  Diareeks Peru door Paul Denis en Anne Borugeois. 
Maart  De hinderlijke opslag van wrakken van gemeentelijke voertuigen langs de 

Beemdstraat wordt aangepakt. Brieven aan het gemeentebestuur halen niet veel 
uit. We tekenen daarop een affiche met Tongerse tekst. Met succes. Dit maal 
heeft het bestuur de boodschap begrepen. De wrakken worden opgeruimd. 
Er is ook last van zwerfvuil op en rond het containerpark. 

April  Vergaderthema’s: 
 Ruilverkaveling, BPA-Begijnhof, Gewestplanherziening Tongeren-Oost.  

Parkdag ’s Herenelderen. 
Mei  De lichtmuur rond 1 januari 2000 bleek niet echt legaal. 
Sept.  Verslag van 6 jaar gemeentelijk milieubeleid. 
Okt.  Er wordt brand gesignaleerd bij de gemeentelijke terreinen langs de 

Beemdstraat. 
Nov.  Het gewestplan Tongeren-Sint-Truiden wordt gewijzigd. 
 Het waterrad van de motmolen is weer operationeel. 
 Het Agnetenklooster krijgt een openbare bestemming. 
 De Ursulakapel is in volle restauratie. 
 In de af te breken gebouwen van de kliniek langs Sint-Truidersteenweg wordt 

melding gemaakt van ernstige asbestproblemen. 
 Verschillende plekken met autowrakken in Groot-Tongeren worden op plan 

gezet. 
  Witteboordencriminaliteit: nog steeds wordt er kwistig omgesprongen met 

sproeistoffen langs de Tongerse bermen. 
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Februari 2000 
 
Diareeks trektocht doorheen Peru door Paul 
Denis en Anne Bourgeois. 

Maart 2000 
 
LT ontwerpt een Tongerse affiche om de 
opruiming te bekomen van een reeks 
gemeentelijke autowrakken die op de terreinen 
van het oude waterzuiveringsstation langs de 
Beemdstraat geparkeerd staan. 
 
Lelijk en gevaarlijk. 
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November 2000 
 
Er is melding van ernstige asbestproblemen in 
de af te breken gebouwen van de kliniek langs 
Sint-Truidersteenweg. 
 
LT voert een affiche campagne. 

 
2001 
 
Jan.  Installatie van de nieuwe stedelijke adviesraad voor leefmilieu. Deze krijgt 

voortaan een nieuwe naam: minaraad: milieu- en natuurraad. 
Feb.  De oude tramroute te Hamal wordt geasfalteerd in het kader van het 

fietsroutenetwerk. Vooraf werd uiteraard geen advies ingewonnen bij de 
milieudienst of milieuraad.  

 Nieuwe onverharde wandelwegen worden opgenomen in de mountainbikeroute. 
Maart  Te Rutten wordt een lindeboom van 100 jaar gekapt zonder vergunning. 
 De nieuwe minaraad telt 21 leden. Paul Denis wordt voorzitter. 
April LT organiseert voor de eerste maal een actie rond hondenpoep. 750 

hondenpoepvlagjes worden bovenop evenveel kakjes geplant. 
Mei  LT is niet langer vertegenwoordigd in de stedelijke adviesraad voor ruimtelijke 

ordening, voortaan met de nieuwe naam Gecoro. Dit is sinds de oprichting nooit 
gebeurd. We gaan er niet bepaald op vooruit!  
 

 Wijziging van het gewestplan Tongeren-Sint-Truiden. Het merendeel van de 
natuurvoorstellen werden er in opgenomen.  

Juni  De witteboordencriminaliteit gaat verder. Er wordt nog steeds druk gespoten op 
wegbermkanten. 

 Het blijkt dat de firma Gielen asbestplaten stort op Nieuw-Tongeren.  
De GNOP-commissie beslist dat een dertigtal wegbermen in aanmerking komen 
voor beplanting met bomen. 

Dec.  Er komt een natuurgidscursus in Tongeren in de loop van het jaar 2002. 
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Legislatuur 2001 tot 2006 
Jef Simon 
blijft waarnemend burgemeester tot 2003 

 
Johnny Vrancken 
schepen bevoegd voor milieu 

 

Januari 2001 
 
Wij overhandigen tijdens de eerste nieuwe 
gemeenteraad de editie 2001 “Voorstel tot een 
milieuvriendelijk gemeentebeleid.” 
 
Deze nieuwe legislatuur zou op vlak van 
natuur- en milieubeleid beslist geen vlotte 
periode worden. 
 
 
 
 
In de Milieu en Natuurraad (minaraad) werd 
Paul Denis verkozen tot voorzitter.  
De schepen was tijdens de vergaderingen van 
de minaraad zelden aanwezig. 
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Februari 2001 
 
De oude tramroute te Hamal wordt geasfalteerd 
in het kader van het fietsroutenetwerk. Een 
overbodige uitgave vinden wij.  
 
De vroegere kiezelverharding voldeed volgens 
ons prima voor het beoogde gebruik. 

 

Maart 2001 
 
LT organiseert haar eerste hondenpoepactie. 
Er worden 750 vlagjes, kakjes in zakjes, in 
evenveel kakjes gespiest. 
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Mei 2001 
 
Leefmilieu Tongeren wordt voor het eerst, sinds haar oprichting in 1980, buiten de Gemeentelijke 
Commissie van Ruimtelijke Ordening gehouden.  
 
Gecoro is de nieuwe naam voor SARO: stedelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. Het bestuur 
geeft de voorkeur aan deskundigen, al dan niet woonachtig in de stad.  
 
 

 

2002 
Jan.  De politie-enquête, met de diverse basistaken, wordt onder de loep genomen. 
 Wilgen worden op de oude spoorwegberm geknot. 
Feb.  Start van de cursus natuurgids te Tongeren met 21 cursisten. 
23 Maart  1200 hondenpoepen  werden van vlagjes voorzien. 
April  LT verdiept zich het gebruik van micro-organismen in het huishouden. 
26 Mei  Het nieuwe zuiveringsstation van Henis wordt plechtig geopend.   

LT zorgt er voor een infostand. 
Juni  Molendag te Tongeren. De Motmolen is nog steeds in restauratie. 
Sept.  LT staat op de braderie met zijn klassieke vlierproducten: confituur en siroop. 
Okt.  In Tongeren wordt op diverse plaatsen gestort en/of opgehoogd: Piringen, 

Ketsingen, Offelken… 
Nov.  De cursus natuurgids loopt ten einde, de stagewandelingen zijn voorbij, het 

eindgesprek komt er aan. 
Dec.  14 cursisten ontvangen te Bokrijk hun diploma. 
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2002 
 
LT organiseert samen met de Limburgse Natuurgidsen een natuurgidscursus. 
21 cursisten schrijven zich in. 14 cursisten ontvangen hun diploma uit de handen van gedeputeerde 
Frank Smeets in Bokrijk in december 2002. Lu Ruiters, Jan Bogaert, Mariëlla Loyens, Elke Manshoven, 
Chris Peumans, Georges Ruyloft en Ivan Wolters worden ingeschakeld als kersverse natuurgidsen 
tijdens onze maandelijkse natuurwandelingen. 
 

Februari 2002 
 
 
Zware erosieproblemen in Sluizen.  
Na de doorvoering van ruilverkaveling zijn er op 
hellende terreinen grote kavels ontstaan zonder 
natuurlijke afremmingen. Het gevolg: 
modderoverlast in de lager gelegen bebouwde 
kom. 
 
Dit leidde in 2004 tot ingrijpende werken. 
Damconstructies en een wachtbekken moeten 
voortaan de modder opvangen. 

Mei 2002 
 
Het waterzuiveringsstation te Henis wordt 
geopend. 



2005: 25 jaar LEEFMILIEU TONGEREN in BEELD p. 72 

 
September 2002 
Het waterrad van de Motmolen is weer operationeel. Willy Lambrix hielp mee, met kennis van zaken. 
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2003 
 
Jan  520 GNOP-bomen worden geplant langs de aangeduide wegbermen. 
April  60 GNOP-bomen worden vernield. 
 Er wordt een stort voor inert bouwafval gepland ten oosten van de Henisweg in 

het oude spoortalud. 
 Vervuilde gronden van Jekersaneringswerken te Lauw worden gestort in de 

Tapstraat te Lauw. Hiervoor betaalt de gemeenschap sindsdien een flinke brok 
pachtgeld. 

 Veldwachter Bogatai treedt op in het Tijlozenbos te Hamal en stelt PV op tegen 
plukkers. 

 Derde hondenpoepactie. 
Mei  Er worden maïsakkers aangetroffen midden in het natuurgebied te Berg-

Ketsingen. 
 LT schrijft het verhaal van de honderdjarige Motmolen. 
Juni  De vernieling van de GNOP-bomen wordt besproken. 
Sept.  Motorcross-wedstrijd in landbouwgebied te Lauw. 
Okt.  Er wordt om een inventaris gevraagd van stadseigendommen in natuurgebied. Dit 

plan kom er maar niet. 
 De gemeentelijke terreinen langs de Beemdstraat worden geruimd en 

geëgaliseerd.  
Ook de autowrakken, die aan de rand van het gemeentelijk kerkhof geparkeerd 
stonden, zijn opgeruimd  

Nov.  Een deel  van de onderkant van de Romeinse tumulus te Koninksem wordt 
‘proper’ afgegraven door een omwonende. 
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Maart 2003 
 
Diavoorstelling Guatemala door Leen Scheelen 
en Jan Konings. 

 

Mei 2003 
 
Op bezoek bij kers vers natuurgids en 
kunstenares Ellen Gieles in Ferrières. 

 

Mei 2003 
LT drukt een nieuwe brochure: 
 

De Motmolen, 
stuwende kracht achter de Tongerse 

drinkwatervoorziening  
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Juni 2003 
 
Wandeling in en rond de voormalige 
steenkoolmijn van Winterslag. 

 

Oktober 2003 
 
De wandeling in Bommershoven-Groot Loon 
wordt aan flarden gescheurd door honderden 
cross-motoren en Quads. 
 
LT vraagt om opheldering bij het 
gemeentebestuur Borgloon. 

 

Oktober 2003 
 
Aan de voet van de Romeinse tumulus te 
Koninksem wordt een deel proper afgegraven 
door een aangrenzende bewoner. 
 
 

 
 

2004 
 
Jan.  De planning rond het stort te Nieuw-Tongeren gaat verder. 
Feb.  Er wordt flink gesproeid in het stadspark de Motten.  
 Julianusproject: de eternietgolfplaten van de overdekte varkensmarkt worden 

afgevoerd naar groeve Francart op Nieuw-Tongeren. 
Maart  Derde hondenpoepactie. 
 De firma Gielen doet een aanvraag om verder te storten in groeve Francart, met 

inbegrip van asbest. 
April  De aanvraag van de firma Gielen krijgt ongunstig advies. 
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Mei  Opruimactie van de Minaraad te Rutten. 
 De gemeente blijkt nauwelijks initiatieven te nemen rond sluikstorten, 

hondenpoep, GNOP-bomen, paddenoverzet… 
Juni  Stort Gielen krijgt negatief advies van de de gemeente. 
 De bestendige deputatie verleent geen vergunning.  

De gemeente organiseert voortaan geen milieubeurs meer, geen 
affichecampagnes, geen week van het bos, parkdag, geen GNOP-
commissievergaderingen. 

Sept.  Er zijn plannen om bij Hasselbos een veldweg te verharden. Bij navraag blijkt 
het voorstel betrekking te hebben op het grondgebied Hoeselt en dit in het kader 
van het fietsnetwerk. De volstrekt overbodige asfaltering wordt korte tijd later 
uitgevoerd. 

 De veldweg Beerts-Botta wordt opgeheven. 
 Stort bij de hondenschool achter Demerbronnen te Berg-Ketsingen. Het blijkt om 

achtergelaten hindernissen te gaan van de Military. 
  

Het gebrek aan dynamisme van het Tongerse milieubeleid wordt voorgelegd aan 
kers vers burgemeester Carmen Willems. 
 

 BPA-centrum. Er wordt een ondergrondse parking gepland in de 
Vermeulenstraat. LT dient klacht in tegen de te hoge bovengrondse constructies 
die hierbij uitgetekend worden. 

Okt.  De parking Kevie wordt enkele weken standplaats van zigeuners. Er blijft veel 
zwerfvuil achter. 

 Stort Gielen: Nieuwe aanvraag om inert afval te storten, met inbegrip van 
asbest. LT dient opnieuw een bezwarenschrift in. 

Nov.  Beertsweg: de provincie is niet akkoord met de opheffing van de weg. 
 LT houdt een inventariswandeling in de binnenstad rond lichtvervuiling. 
 De tennishal op Plinius moet wijken voor het project Land van Ooit. Er wordt een 

nieuw plekje voor de tennishal gezocht in de buurt van de Hippodroom. 

 

 

April 2004 
 
Jan Bogaert gidst in Mettekoven. 
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Mei 2004 
 
Het munthuis is prachtig gerestaureerd. 

 

Mei 2004 
 
LT verblijft vier dagen op het Waddeneiland 
Texel. 

 

Mei 2004 
 
De Minaraad houdt in samenwerking met 
Leefmilieu Tongeren een grondige opruimbeurt 
in Rutten. Het valt op dat het meest verzamelde 
merk uit Jupille komt. 
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September 2004 
 
Op wandel met Leefmilieu Tongeren te 
Riksingen. 

 

29 oktober 2004 
 
De hangbodemkuip van de watertoren in de 
Watertorenstraat wordt geassembleerd door 
een Schotse firma. 
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2004 
 
Carmen Willems volgt Jef Simon op als 
waarnemend burgemeester. 

 

2005 
 
Jan.  De beheersploeg van LT neemt de berm onder handen en waar 
 nodig onder de zaag. 
 LT doet mee aan de gemeentelijke actie voor de slachtoffers van de tsunami in 

Zuidoost-Azië. 
Feb.  De plannen voor de viering van 25 jaar LT worden stilaan concreter. 
19 maart  Een ploeg van LT neemt deel aan de actie Kom op tegen kanker. Boombonnen 

worden verkocht in de Maastrichterstraat. 
20 maart LT plant 180 bomen in het nieuwe “kom op tegen kanker-bos” te Stevoort. 
April  Grote opwinding in Tongeren: er woont een koppel slechtvalken in de toren van 

de basiliek. 
Mei  De soap rond het  “Land van Ooit” beroert niet alleen LT maar blijkbaar ook de 

ganse buurt van het project.  
21 mei Een LT-ploeg, in samenwerking met de minaraad en Lauwse verenigingen, 

houdt een grote opruimactie in Lauw. 
06 juni Vier dagen voor afsluiting van het openbaar onderzoek wordt er op het stadhuis 

een infovergadering georganiseerd voor alle Tongerse adviesraden rond het 
Land van Ooit. De hinder wordt geminimaliseerd. “Het project komt er.” wordt er 
door de Heer Coenen duidelijk gesteld. Er is weliswaar nog geen goede 
verkeersontsluiting. Maar daar wordt aangewerkt. In afwachting kan het vele 
verkeer wel onder andere langs Berg afgeleid… Slik. 

26 juni  Molendag. 
Juli Het Land van Ooit is terug naar af. De hele procedure moet hernomen worden. 

Het project was immers MER-plichtig. Men had bij het openbaar onderzoek een 
milieueffectrapport moeten toevoegen. Vergeten. 

03 sept.  De watertoren in de Watertorenstraat wordt na restauratie weer officieel in 
gebruik genomen. 

17 sept.  De braderie kon doorgaan omdat de vertrouwde ploeg van LT met zijn 
producten aanwezig was. 

22-23 sept. LT reageert tegen het nachtlawaai van Mekitburn. Dit rapfestival bleef ver na 
middernacht nazinderen en hield ruim 1200 mensen met inbegrip van twee 
bejaardentehuizen uit de slaap.  

22-23 okt. LT helpt mee aan de organisatie van de Openhuizendagen van de Bond Beter 
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Leefmilieu. Verschillende milieu- en energievriendelijke huizen zijn op afspraak 
te bezichtigen. 

05 nov.  Opening van de overzichtstentoonstelling 25 jaar Leefmilieu Tongeren in de  
Ursulakapel. 

13 nov.  Afsluiting van de overzichtstentoonstelling. 
 

 

Februari 2005 
 
Wandeling te Herderen. 

 

 

Februari 2005 
 
De plannen voor het attractiepark het Land van Ooit 
worden concreet. 
Het gebied ligt tussen de Mulkerstraat en Hasseltse 
Steenweg. Het hoofdgebouw heeft een nokhoogte 
van 20 m. De landschappelijke aantasting van het 
betrokken gebied is niet gering. Er wordt veel 
verkeersdrukte verwacht in een ruime omgeving 
rondom de site. Ook duiken er problemen op in 
verband met de waterhuishouding. De 
tewerkstellingscijfers zijn opvallend laag. 

 

2005 
 
De oprichtingsakte van de NV Plinius Vastgoed 
is door de betrokken partijen ondertekend. 
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Maart 2005 
 
 
Verkoop van boompakketjes voor Kom op 
Tegen Kanker. 
 
 

 

Maart 2005 
 
LT plant 180 bomen als bijdrage tot het nieuwe 
kom op tegen kankerbos te Stevoort. 

 

Mei 2005 
 
Opruimactie van zwerfvuil in Lauw. 
In samenwerking met de minaraad en de Bond 
van Jonge en Grote Gezinnen van Lauw. 
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September 2005 
 
Wandeling te Berg-Ketsingen, met Anne 
Bourgeois als gids. 

  
September 2005 
Schepen Eddy Box opent de fraai gerestaureerde watertoren in de Watertorenstraat. 
 

 

23-24 september 2005 
 
Veel lawaai tijdens twee opeenvolgende 
nachten voor ruim 1200 bewoners met inbegrip 
van twee bejaardentehuizen. 
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23 Oktober 2005 
 
LT werkt mee aan de Open-Huizendagen eind 
Oktober. 
 
Anne Buchacker leidt een groep rond. 

Oktober 2005 
 
Strobalenhuis in Mal. 
 
 

 

November 2005 
 
Overzichtstentoonstelling van 25 jaar leefmilieu 
in de Ursulakapel. 
 
 
 
 
 
 
… 
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Samengesteld op 28 oktober 2005 
 
 
 
 
 
Werkten mee, in willekeurige volgorde: 
 
 
Ferdi Boelen 
Camille De Lombaerde 
Jan Konings 
Nancy Hermans 
Anne Bourgeois 
Peter Van Lindt 
Josiane Horman 
Willy Lambrix 
Anne Buchacker 
Paul Denis 
 
Extra beeldmateriaal: 
Jean Bruyninckx, Jef Roosen, Michel Lemaire 
 
 
 
 
 
 

Contactadres: 
 

Paul Denis,  
voorzitter 

Clarastraat  35 
3700  TONGEREN 


