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NIEUWS

Uitblijven vrieskou slecht nieuws
voor natuur en bedrijven
“Vroege vogels krijgen al
lentekriebels en egeltjes
stellen hun winterslaap uit”
OPGLABBEEK - Sinterklaas hoeft dit weekend niet bang te zijn voor

gladde daken. Het heeft dit najaar nog geen twee nachten op rij
gevroren en ook voor de volgende dagen worden nog dagtemperaturen
rond de 10 graden voorspeld. Niet erg, vinden velen. Maar intussen
maakt de natuur wel bokkensprongen door de onnatuurlijk warme
decemberdagen. Ook bedrijven die zich specialiseren in winterse
producten, bidden voor vorst.
Mireille MAES

Vijf december, maar het gras blijft
groeien, in de asielen zitten jonge
katjes en in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek krijgen ze regelmatig egeltjes binnen die hun
winterslaap uitstellen. “Heel raar
weer”, zegt Sil Janssen van het
Natuurhulpcentrum. Maar is dit
goed of slecht nieuws is voor de
Limburgse fauna? “Ik weet nog
niet wat dit gaat geven, maar ik
heb al merels horen fluiten die duidelijk in voorjaarsmodus geraken. En er zijn meer vogels die lentekriebels beginnen te krijgen.
Normaal is dat niet voor december. Zoveel is duidelijk.”

Wakkere egels

Opvallend is dat de medewerkers
van het Natuurhulpcentrum op
het einde van het jaar nog altijd
ronddolende egels binnenkrijgen.
“Egels horen nu al in winterslaap

te zijn. Sommige lijken die dus uit
te stellen tot het een paar keer
flink vriest. Maar als het niet snel
kouder wordt, vrees ik dat de egels
die wel al in winterslaap zijn, te
vroeg wakker gaan worden en dan
verrast zullen worden door een
late winterprik”, aldus Janssen

Kittens

Bij het Proefcentrum Fruitteelt in
Kerkom noteerden de onderzoekers dat de perenbladvlo dankzij
het milde klimaat langer is gebleven. En de Limburgse dierenasielen hebben nog altijd heel jonge
kittens in hun pleeggezinnen. “Als
het langer zacht weer is, worden er
ook later katjes geworpen. Dat is
de wet van de natuur”, weet An
Fransen van het dierenasiel in
Genk. Ook in Lommel en SintTruiden zijn er nog jonge katjes.

Door het zachte weer
worden er nog altijd
kleine katjes geboren,
merken ze in de asiels.

“Gras blijft groeien bij
5 graden of meer”

“Zolang het warmer dan 5 graden
is, blijft gras groeien. Trager
weliswaar, maar het gaat nog de
hoogte in. Waar ik in de zomer
één keer per week het gras moest
gaan maaien, doe ik het nu om de
drie weken”, zegt tuinarchitect
Eef Coolen.
Bij wie het gazon een beetje hoog

“Koppelverkoop en kortingen”
en ook lijkt te blijven, is erg
slecht nieuws voor kledingzaken die al volop op de winter
hebben ingezet. Warme jassen
en dikke truien blijven in de
rekken. “Handelaars vallen
daarom terug op koppelverkoop en kortingen om van de
collectie af te raken”, klinkt het
bij de Hasseltse middenstand.

X Tuinaannemers

beestjes zijn een beetje in de
war door het milde najaar, ook
de flora haalt capriolen uit.
Begin december krijgen
tuinaannemers nog de vraag
om gras te maaien.

X Wintercollectie blijft in de rekken

HASSELT - Dat het zo warm is
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HASSELT - Niet alleen de

In het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek worden nog steeds ronddolende egels binnengebracht. “Door het uitblijven van de vrieskou
stellen de diertjes hun winterslaap uit.” Foto RAYMOND LEMMENS

staat, heeft Eef deze tips: “Maai
het gras als het niet te nat is en
zet de grasmaaier iets hoger dan
in de zomer.” Wat de tuinarchitect ook opvalt, is dat planten al
uit de rustmodus geraken.
“Gekortwiekte wilgen en platanen
beginnen opnieuw uit te schieten
en sommige rododendrons staan
al in bloei. Te vroeg, maar veel
kwaad kan het niet. Een harde
winter na een zeer milde herfst
betekent zeker niet dat al die
‘verwarde’ planten om zeep zijn.
Veel gaan herstellen”, besluit Eef
Coolen. (mm)

“Het is begrijpelijk dat onze
wintercollectie moeilijk de deur
uitgeraakt”, zegt Guido Vossen
(foto) van Mannenmode Vossen in
Hasselt. “Zeker mannen zijn
impulsief in hun aankopen: wij

kopen een warme pull als we het
koud hebben.” Ook bij de Verenigde
Handelaars Hasselt merken ze dat
de verkoopcijfers omgekeerd
evenredig zijn aan de temperaturen:
“De wintercollecties worden
maanden van tevoren besteld. Dat
het begin december nog zo warm
zou zijn, kon niemand voorspellen.
We zien nu dat de handelaars een
beroep doen op koppelverkoop of
mooie kortingen geven.” Dat doet
Guido Vossen ook. “We proberen
met alle koopzondagen mee te doen
en houden verschillende eindejaarsacties. We grijpen gewoon elke kans
om toch iets van de warme winterkleren te verkopen.” (lvdb)
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X Winterbanden en strooizout

“Laat je niet verrassen door
verraderlijke Belgische weer”
HASSELT - Omdat het niet vriest, is er nauwelijks vraag naar winter-

banden. Ook het strooizout blijft voorlopig opgeslagen. “Toch raden
we mensen aan zich voor te bereiden. Het weer is verraderlijk in dit
land, het kan plots omslaan”, zeggen ze bij bandenspecialist Lux.
“Klanten die al winterbanden
hebben, komen die nog braaf
laten opleggen. Maar de verkoop
van nieuwe winterbanden ligt echt
wel stil. Jammer, want met het
verraderlijke Belgische weer kan
het plots omslaan en dan is rijden

zonder zeer gevaarlijk”, klinkt het bij
bandenspecialist Lux uit Kermt.
Ook de verkopers van strooizout
doen voorlopig geen goede zaken.
“Twee weken geleden was er een
korte winterprik. Toen hebben we
wel wat zout verkocht”, melden ze

bij strooizoutverdeler Aegten in
Meeuwen-Gruitrode. “Sommige
mensen zijn graag voorbereid.
Maar omdat er ook in de nabije
toekomst geen vorst wordt
voorspeld, blijft het ook bij ons
heel rustig.”
Aegten rekent eveneens op het
grillige weer in ons land. “Bij de
eerste echte winterprik stromen
de aanvragen weer binnen. Wij
wachten dus nog even af.” (lvdb)

