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Verjonging veestapel Galloways
Om op termijn de veestapel in ons reservaat te
verjongen en uit te breiden word vanaf half
september op het Monshof een stier bij 5 koeien
geplaatst. Het is de planning dat omstreeks half
mei kalfjes geboren worden. Deze worden dan bij
de oudere rustige koeien en ossen geplaatst zodat
de rust in de veestapel verzekerd is. Twee koeien
en de stier worden afgevoerd.
foto: Monshof Reppel
Info: Eugène Vanoosterhout 0474243049

Zondag 10 juli – Zomerwandeling Mullemer Bemden

Geniet van de geur van bloeiende
hooilanden en maak kennis met de
schapenbeglazing in de Dommelvallei.
Vertrek is om 14.00u aan de Kringwinkel
Peer, Steenweg Wijchmaal 66.
foto: weide langs Dijkerstraat Peer

Info: Robert Van Dingenen 011 63 55 94

Zondag 31 juni ‐ Vlinderwandeling
De bloemrijke hooilanden
in de Abeekvallei vormen
een geschikte thuis voor
heel wat kleurrijke
vlinders. Een ervaren
vlinderkenner neemt ons
mee op tocht en vertelt
gepassioneerd over deze vrolijke fladderaars.
Vertrek is om 14.00u aan het kruispunt
Hoogstraat/Reppelerweg in Grote Brogel (knooppunt
06 fietsroutenetwerk RLKM).
foto: De AA Bemden Grote‐Brogel
Info: Robert Van Dingenen 011 63 55 94

Life+Abeek Bestrijding reuzenbalsemien
Naast de omvormings‐en inrichtingswerken
is de Life+ Abeek ploeg momenteel bezig
reuzenbalsemien op onze percelen langs de
Abeek te verwijderen. Deze werken kaderen in
bestrijding exoten. Watering De Vreenebeek
bestrijdt deze over een oeverstrook van 6 m
links en rechts van de beek. Van de eigenaars
word verwacht dat zij de reuzenbalsemien op
hun percelen verwijderen.
foto: Aen de Slagmolen Ellikom
info: Freddy Janssens 011633727 0476306764

Educatief Natuurbeheer

Het ENB voor het schooljaar 2010 – 2011 is afgelopen. De scholen van Ellikom, Erpekom, Grote‐
Brogel, Gruitrode, Meeuwen, Plockroy en Reppel mee gedaan met telkens de 5de en 6de klas. Bij
benadering hebben 300 kinderen de introductie, de beheerswerken en de belevings‐ en
onderzoeksmomenten actief gevolgd, meegewerkt en ervaren. Naast de educatieve medewerkster
hebben 6 vrijwilligers van NP de kinderen begeleid. Vanaf november 2012 start het project in het
schooljaar 2011 – 2012. Alle scholen in natuurgebied Abeek worden aangeschreven om aan dit
gezamenlijk project van de provincie Limburg en Natuurpunt mee te doen.
foto: randzone militair domein Meeuwen
info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928

Wekelijkse beheerswerken
Vanaf donderdag 4 aug. word in
navolging van voorgaande jaren gestart
met de wekelijkse zomerse beheers‐
werken. De werken starten om 19.00 u
en de plaats word vooraf via e‐mail of
telefoon medegedeeld. Op deze
donderdagen worden dan jaarlijks
terugkerende werken uitgevoerd zoals
het snoeien van de haag rond het
Monshof, onderhoud van de
plankenpaden, waar nodig reuzen‐
balsemien verwijderen, vrijmaken van
toegang naar peilbuizen, kleine
herstellingen aan afrasteringen en
allerhande urgente werken. Iedereen die
graag in en voor de natuur en in groep
werkt is hartelijk welkom. Het zijn tevens
gelegenheden om het natuurgebied Abeek beter te leren kennen.
foto: Acher de Pastorij Reppel plankenpad
info: Freddy Janssens 011633727 0476306764

Plankenpad in wandelroute Erpekom ‐ Ellikom
Passend in uitgestippelde, nog te openen
wandelroute Erpekom ‐ Ellikom, is een
plankenpad aangelegd door natuurgebied
Abeek. Dit plankenpad is in nat gebied en
over Abeek de verbinding tussen
Ellikommerdijk in Erpekom(achterzijde
Erperheide) en Hellestraat in Ellikom. Het
is naast een belangrijke schakel in de
wandelroute een plaats om kennis te
maken met de ecologische en
natuurwaarden van dit gebied in de
Abeekvallei. De opening is op 4 sept
2011. Info daaromtrent volgt later.
foto: plankenpad ter hoogte van Abeek
Info: Freddy Janssens 011633727
0476306764
: Paul Capals 011631289 0486224817
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