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Brug schuift vandaag over Zuid-Willemsvaart
Bree
Vandaag wordt de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart in Beek geplaatst. Normaal moest de brug al enkele maanden in gebruik zijn, maar
door problemen bij de constructie liepen de werken vertraging op.

Fotograaf Johan Brebels volgde de werken op de voet en goot
Foto PaBr
ze in een overzichtstentoonstelling.

Nadat in april de pijlers op de
linkeroever afgebroken moesten
worden, kwam men in juni tot
de vaststelling dat ook de pijlers
aan de andere kant niet voldeden.
Omdat men op lange termijn geen
problemen wilde, kreeg de aannemer de opdracht om de pijlers
te vervangen. Dat is inmiddels
gebeurd en nu kan de brug dus
alsnog geplaatst worden. Vandaag

om 11.30 uur start men met het
verplaatsen van de staalconstructie van de boogbrug. Die zal van
haar montageplaats op de rechteroever met behulp van kranen naar
haar definitieve plaats gebracht
worden.

de voet. Aan de hand van een
25-tal panoramische foto’s stelde
hij een overzichtstentoonstelling
samen. “Je ziet de hele evolutie
vanaf de start van de werken in
september 2008”, vertelt Johan
die actief is als lesgever digitale
fotografie. “In totaal ging ik 52
keer opnames maken.”
PaBr
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Expo

Fotograaf Johan Brebels uit Beek
volgde de werken aan de brug op

U kunt de expo gratis gaan
bekijken op zondag 29 augustus van 14 tot 18 uur in het
Centrum voor Talen en Techniek (Millenstraat 14 in Bree).

Herder trekt met 600 schapen naar Brussel
Vlaams traject van europese
herderstocht start in Maaseik
HoutHalen-HelcHteren

Herder Johan Schouteden trekt vanaf 1 september
twee weken lang dwars door Vlaanderen met zijn
600 schapen. Met zijn tocht van Maaseik naar Brussel
neemt hij de fakkel over van de Europese herderstocht. Die onderneming begon op 5 juni in Berlijn en
eindigt op 17 oktober in Trier.
“2010 is het jaar van de biodiversiteit”, vertelt de Helchterense
herder Johan. “Rondtrekkende
schapenkuddes nemen in hun
vacht of met hun poten sporen
en zaden mee. Op die manier
versterken de schapen de natuurlijke verscheidenheid.” Om dat
in de verf te zetten, organiseren
verschillende Europese herders
een estafettetocht van Berlijn
naar Trier. Johan neemt het deel
van Maaseik naar Brussel voor
zijn rekening. “Onze tocht begint
symbolisch aan de Maas in Maaseik, bij de Belgisch-Nederlandse
grens. De Nederlands-Limburgse
gouverneur Frissen zal daar op
31 augustus de herdersstaf doorgeven aan zijn Belgische collega
Reynders. Diezelfde dag vindt er
in Maaseik ook een symposium
plaats over het belang van rondtrekkende schapenkuddes. De
dag daarna, 1 september, vertrek
ik met mijn kudde voor de 160
km tellende reis. Per dag komt dat
neer op 10 tot 13 km stappen.”

“Droge boterham”

Schaapsherders worden echter

alsmaar zeldzamer. “Het beroep
is financieel onaantrekkelijk”, zegt
Johan. “Bovendien heb je uitgestrekte natuurgebieden nodig om
de schapen te laten grazen. Daarbij
speelt vooral de gewenning een belangrijke rol. De schapen moeten
gewend geraken aan de voeding die
de bodem te bieden heeft. De ooien
moeten de lammeren leren eten.”
De 600-koppige kudde van Johan
kan terecht op het militair schietterrein van Helchteren. “Onze kudde
graast op de arme heidegronden.
Het vergt veel tijd om de schapen
daaraan gewend te laten geraken.
De heidebodem is als een droge
boterham zonder beleg.
Onze herderstocht zal voor de
schapen dus een echt culinair feest
worden, met lekker mals gras langs
de veldwegen.”
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Brussel
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“Rondtrekkende schapenkuddes nemen in hun vacht of met hun poten sporen en zaden mee. Op
die manier versterken de schapen de natuurlijke verscheidenheid”, zegt herder Johan SchouteFoto Karel HEMERIJCKX
den die met zijn kudde van Maaseik naar Brussel trekt.

Toch was vooral het plannen van de
route een titanenwerk. “Je moet van
ontzettend veel diensten een toelating krijgen. Aanvankelijk wilden
we met onze groep in het Jubelpark
in hartje Brussel aankomen, dichtBrussel
Toch is het niet eenvoudig om bij de Europese gebouwen aan het
met 600 schapen naar Brussel te Schumanplein. Maar dat plan gaat
trekken. “Iedere dag helpen een helaas niet door. De stad Brussel
tiental vrijwilligers ons de kudde in laat geen dieren toe in haar stadsbedwang te houden”, vertelt Johan. centrum. Daarom komen we nu aan
“Gelukkig kunnen we een beroep in het Ter Kamerenbos, op 14 sepdoen op onze vijf bordercollies.” tember. Met onze Europese tocht

willen we de Europarlementariërs
wijzen op het belang van herders en
hun rondtrekkende schapenkuddes
voor de biodiversiteit.”
timmie Van DIePen
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Als u meer info wilt over het
traject en het internationaal
jaar van de biodiversiteit
kunt u terecht op
www.herderstocht.be.

Satelliet volgt schapen

Om de tocht in kaart te
brengen, werkt de organisatie
samen met de Universiteit
Hasselt. Die ontwikkelde een
onlinetoepassing om via livesatellietverbinding de schapen
en hun herder te volgen. Als
u wilt weten waar de kudde
zich bevindt, kunt u terecht
op www.movingsheep.be.

SURF
&
WIN
EN MAAK KANS OP 1 VAN DEZE

EUROSYS MULTIMEDIAPRIJZEN

Trust 1.2 Speakerset SP-3680

Acer aspire one
D532 (blauw)

Samsung
kleurenlaserprinter
CLP-310

Samsonite GTS400
notebooktas

Maak kans op 1 van de multimediaprijzen n.a.v. het EuroSys Computerfestival
van vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september 2010.
Surf naar www.hbvl.be/win*, beantwoord volgende wedstrijdvraag
en misschien wint u 1 van de vele multimediaprijzen.

Kyocera
mono laserprinter
FS-1120DN

Logitech Webcam
Pro 9000

De hoeveelste editie van het EuroSys computerfestival zal dit jaar plaatsvinden?
A. 3e
B. 4e
C. 7e
* Deelnemen kan van dinsdag 24 augustus t.e.m. dinsdag 31 augustus - 24u
Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
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