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 Zondag 12 mei  Lentewandeling Mullemer Bemden  

Geniet van de geur van bloeiende hooilanden en maak kennis 
met de schapenbegrazing in de Dommelvallei. Het vernieuwde 
knuppelpad nodigt uit voor een leerrijke en ontspannende 
wandeling. Er is al jd wel wat te zien, een vlinder, een libel, de 
gids maakt u wegwijs in de  boeiende leefwereld van planten 
en dieren. 
Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66. Peer 14.00 u 
 
Info: Robert Van Dingenen 011635594 

De laatste 20 jaar trokken nog nooit zo laat padden en andere amfibieën. 
In vergelijking met vorig (niet al  te goed) jaar werden er dit jaar meer dieren overgezet:  
Brogelerweg + 40 %, Esmaralda + 17 % en In den Damp + 6 %. 
Bruine kikkers en salamanders doen het goed aan de Brogelerweg. 
Alleen kleine watersalamander en bruine kikker doen het goed bij de Esmeralda, terwijl In den Damp alle 

kikkers (bruine, groene en heikikker) en salamanders achteruitgaan. 
2 Rugstreeppadden konden wel overgezet worden In den Damp. Het 
was wel van 2006 geleden dat we er nog rugstreeppadden zagen. 
Aantal overgeze e amfibieën:  
In den Damp Wijshagen 3611    Brogelerweg Ellikom 1432 
Boenderstraat Ellikom 135         Omleidingsweg  Kringwinkel Peer 1294  
Info: Freddy Janssens 0476306764      
        : Robert Van Dingenen 011635594   0496848538 

 Resultaten paddenoverzetac es 2013 

Woensdag 8 mei  Werfvergadering  Life + Abeek  

Om de vooropgestelde grootschalige natuurherstelac es 
rond de Abeek uit te voeren worden werfvergaderingen 
georganiseerd. De projectcoördinator Life Abeek, de con-
servators en enkele vrijwilligers bezoeken percelen en 
gebieden en bespreken ter plaatse de nodige uit te voe-
ren werken om de natuur te herstellen. 
Voor de Abeek in Meeuwen-Gruitrode/Peer en Bocholt 
zijn dat veelal omvormings- en inrich ngswerken van 
voormalige weekendverblijven. In ’t verleden is op deze 
percelen niet al jd oordeelkundig met de natuur en het 
landschap omgegaan. Er werden ingrepen gedaan welke 
indruisen tegen de logica van de historisch ontstane aanwezige natuurwaarden. 
Op anderen plaatsen worden omvormingswerken voor broekbossen uitgevoerd, herstel van laagveen 
door omvorming van een verruigd perceel naar een maaibaar hooiland. 
Op woensdag 8 mei om 18.00 u word de tweede werfvergadering georganiseerd , deze is een vervolg op  
deze van 27 maart. Afspraak Monsbemden Monshofstraat Reppel. 
Ieder  die zin hee  om  het natuurgebied te leren kennen en  graag zicht krijgt op de natuurdoelen en 
natuurbeheer is van harte welkom. 
Info: Freddy Janssens 0476306764      
 



Educa ef natuurbeheer  

In mei en juni doen 4 scholen in kader van ENB hun wan-
deling en wateronderzoek. 
14 mei 9.00 VBS Pieter Brueghel Grote-Brogel  in omge-
ving van Cluysenaers bosch Grote-Brogel. Afspraak 
Hoogstraat Grote-Brogel. (300 m voorbij Ooievaarsnest) 
14 mei 13.00 u VBS Pieter Brueghel Erpekom in omge-
ving van Erpecommer Bemden. Afspraak kegelspel  El-
likommerdijk Erpekom (achterzijde Erperheide) 
21 mei 9.00u en 13.00 u VBS Klim-op Meeuwen In den 
Damp en randzone Militair domein. Afspraak  Gestel-
straat, In de Damp(paddenoverzetplaats). 
11 juni VBS Ellikom 13.00 u in omgeving van Erpecommer Bemden. Afspraak kegelspel  Ellikommerdijk 
Erpekom (achterzijde Erperheide) 
Ouders, sympathisanten of anderen zijn al jd welkom om het enthousiasme van de kinderen en tevens 
de natuur te beleven. 
Info: Jan Hendrikx 011633854  0474407928 
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Zaterdag 22 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. Bij goed weer is er bijna zekerheid 
dat we deze zullen zien. 
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen-Gruitrode 21.30 u 
 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 
 

Bomen, zo vanzelfsprekend in het landschap, maar welke soort is het! Aan de 
hand van de zomerkenmerken, zoals de bloeiwijze, bladvorm en bladstand bren-
gen we alle boomsoorten die we tegenkomen op naam. Het is al jd Interessant  
om te weten hoe oud een boom is of kan worden en hoe zijn gezondheidstoe-
stand is. Mogelijk kan de gids hierop een antwoord geven. Je zal na deze wande-
ling opkijken van de soortenrijkdom aan bomen in de Abeekvallei. 
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Meeuwen 14.00 u 
 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 

Zondag 16 juni  Bomenwandeling zomerkenmerken  

Medewerkers Belgium Rhythm and Bleusfes val Peer 2013  

NP M-Gr. & Peer bemant al 13 jaar het groen café op het brbf in Peer. Wij verkopen herbruikbare bekers 
en verzamelen de recycleerbare plas ek bekers. Geïnteresseerden kunnen op 19-20-21 juli komen hel-
pen. Ieder die meewerkt, krijgt gra s toegang,  muziek, eten en drinken en een T-shirt. 
Hij/zij helpt tevens mee aan een milieuvriendelijk en afvalarm fes val.   
Info: Jan Hendrikx 011633854  0474407928 


