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Galloways terug in ons reservaat
Op 11 april zijn onze 12 galloways vanuit de
winterstalling op het Smeetshof in Bocholt
terug gebracht naar ons reservaat.
Zij worden als begrazende natuurbeheersers
per 2 of 3 op verschillende locaties geplaatst
o.a: Donderslagheide, In den Damp, de
Bullen, Berenheide bemden‐Slagmolen
bemden, Meeuwerkant Ellikom,
Oyevaersnesthofs veld (foto), Aan het
Steenbroek en de omgeving van het
Monshof .
Info: Eugène Vanoosterhout 0474243049
Zondag 15 mei ‐ Wandeling bloemrijke hooilanden
Natuurpunt beheert verschillende hooilanden verspreid
over de Abeekvallei. Doordat er geen pesticiden en
meststoffen worden gebruikt bij het beheer krijgen
minder productieve plantensoorten ook een kans.
In de zomer levert dit een spectaculair kleurenpallet
van bloeiende planten op.
Wie wil meegenieten van deze bloemenpracht wordt
verwacht om 14.00u aan het kruispunt
Hoogstraat/Reppelerweg (knooppunt 06 van het
fietsroutenetwerk RLKM) in Grote Brogel.
Info: Paul Capals (011 63 12 89)

Zaterdag 18 juni Nachtzwaluwwandeling
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest
mysterieuze vogels van Vlaanderen.
Wandel mee door het duister en laat je verrassen
door deze zomergast.
De wandeling start om 21.30u aan het kruispunt
Gestelstraat/Kolisbergen n in Meeuwen‐Gruitrode.
Info: Michel Broeckmans (0499 59 33 01)

Life+Abeek omvormingswerken
In kader van Life+Abeek , een project
gefinancierd door Europa , voor behoud van
waardevolle natuur, zijn omvormingswerken
bezig. Het betreft vooral werken aan verlaten
weekendverblijven, aangekocht door
Natuurpunt , waar de minder natuurlijke
omgeving omgevormd worden tot meer
natuurlijke biotopen welke terug aansluiten bij
het oorspronkelijk karakter van de Abeekvallei.
De werken zijn, met inachtneming van de
elementaire veiligheidsvoorschriften, vrij te
bezoeken. Foto: Vliegeneinde Meeuwen
Info: Freddy Janssens 011633727 0476306764
Jan Hendrikx 011633854 0474407928

Educatief Natuurbeheer
ENB een project van de provincie Limburg en NP waar kinderen van het basisonderwijs op een speelse
en educatieve wijze kennis maken met de natuur. Vanaf juni zijn er, in navolging van beheerswerken,
wandelingen en wateronderzoek. Geïnteresseerden mogen altijd een kijkje komen nemen.
‐9 en 10 juni VBS Klim‐op Meeuwen
In den Damp 9.00 u en 13.00 u
‐23 juni VBS P Bruegel Gr. Brogel
Oyevaersnesthofs veld 13.00 u
‐24 juni VBS P. Bruegel Erpekom
Erpecommer Bemden 13.00 u
‐24 juni VBS Ellikom Erpecommer Bemden
9.00 u
‐28 juni VBS ’t Royke Gruitrode Pollismolen
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928

Natuurpunt en project Onze Dommel
In kader van waterbeheer heeft Watering De Dommelvallei project Onze Dommel opgezet. Het project
beoogt biodiversiteitverbetering. De bedoeling is om in de Dommel te Peer, een gebied met een
gedifferentieerd bodemgebruik, een duurzame biodiversiteitverbetering via participatieve methode
tot stand te laten komen.
Natuurpunt Meeuwen‐Gruitrode & Peer is participant, vertegenwoordigd door Freddy Janssens, Paul
Capals, Robert Van Dingenen en Albert Geuens van Natuurpunt Noord‐Limburg.
Info: Freddy Janssens 011633727 0476306764, Paul Capals 011631289 0486224817
Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
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